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Prezados Companheiros: 

 A Fundação Rotária completará 100 anos ao longo 

desta gestão. São 100 anos de lutas, de grandes projetos, 

de aperfeiçoamentos, de muitas conquistas e de algumas 

frustrações, mas que se reverteram em experiências que 

mudaram os rumos de nossa instituição.

 Estamos a poucos passos de erradicar a poliomie-

lite do planeta! Apenas dois países ainda apresentam 

alguns poucos casos: Afeganistão e Paquistão.

 Temos novos desafios temos à frente! Em 

homenagem à nossa Fundação Rotária, vamos efetuar a 

maior arrecadação de recursos de nosso Distrito. Para 

obter resultados diferentes, devemos buscar estratégias 

diferentes. 

 Por isso, pesquisamos em outros Distritos rotários  

histórias de grandes resultados com a venda de paneto-

nes na época natalina. A fórmula exitosa destes Distritos 

está nos alicerces da união dos companheiros. Eles 

quiseram fazer a diferença e trabalharam pelo sucesso 

alcançado.

 Assim, no lastro destas experiências exitosas, 

estamos lançando a nossa campanha do panetone 

Rotário da Amizade, em parceria com o Educandário 

Eurípedes – Bambini, de Campinas.

 Esta campanha, além de auxiliar o exemplar 

Educandário Eurípedes-Bambini, que é o fabricante do 

panetone, a cuidar das crianças carentes em suas cre-

ches, visa a arrecadação de recursos financeiros para a 

Fundação Rotária, destinados a projetos de formação de 

jovens com intercâmbio nas áreas de estudo, cultura, 

aperfeiçoamento profissional, assistência médica, 

erradicação do vírus da pólio, alfabetização, bolsas 

educacionais, assistência em casos de catástrofes, apoio 

à pessoas com deficiência, desenvolvimento no aprendi-

zado do sentido de cidadania, etc.

 Comprando o delicioso panetone de Frutas 

cristalizadas, fabricado pela Bambini, com uma receita 

caseira especial, você, sua empresa e seu clube estarão 

colaborando com todos os programas de ação comunitá-

ria citados acima. 

 Cada caixa com 12 unidades do panetone, custa 

em torno de R$ 84,00, com um excelente e imbatível preço 

de apenas R$ 7,00 a unidade de 500 gramas, com a 

mesma e insuperável qualidade que vem se mantendo ao 

longo dos anos. Para cada caixa de panetone vendida, 

parte do valor arrecadado, será enviado para a Fundação 

Rotária, em nome do seu clube.

 Se em torno de vinte associados comprar ou 

vender apenas 8 caixas de panetones/associado, seu 

Rotary Club vai receber um título Paul Harris.

 Se necessário, forneceremos Nota Fiscal. 

Entregaremos em qualquer endereço na região e pode-

mos segurar o pagamento até o final do mês de dezembro 

de 2016. 

 As encomendas devem ser feitas através do 

companheiro Gov. Walmor Zambroti até 30 de setembro e 

as entregas serão feitas entre novembro e dezembro.

 Faça sua adesão à campanha, colaborando com os 

Programas de Serviços à Comunidade Mundial da nossa 

Fundação Rotária, comprando caixas do panetone 

Rotary/Bambini, presenteando neste Natal a seus amigos 

e familiares, funcionários e clientes.

 Muito obrigado! Que Deus lhes pague. Vamos viver 

Rotary a serviço da Humanidade!

João Otávio Veiga Rodrigues

Governador Distrital – Gestão 2016/2017 

Fone: (35)98868-6752 / (35)3712-2620 

E-mail: otaviotutor@gmail.com    

Conheça a Campanha 
do Panetone
Rotário da Amizade!
Com o projeto, os clubes poderão praticar
a solidaridade e contribuir para a
Fundação Rotária no ano de seu centenário.

mailto:otaviotutor@gmail.com
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 Hoje, olhamos adiante rumo ao ano rotário que um 

dia poderá ser conhecido como o maior da nossa história, o 

ano em que ocorrerá o último caso de paralisia infantil no 

mundo. O vírus selvagem da pólio provocou apenas 74 casos 

em 2015, todos no Afeganistão e Paquistão. Ao mesmo tempo 

que continuamos a trabalhar incansavelmente pela meta de 

erradicação, precisamos nos preparar para crescer com o 

nosso sucesso.

 É extremamente importante para o futuro do Rotary 

que o nosso papel na erradicação da pólio seja reconhecido. 

Quanto mais conhecidos formos pelas nossas realizações, 

mais conseguiremos atrair parceiros, verbas e, acima de 

tudo, os associados necessários para realizarmos ainda 

mais. Estamos trabalhando arduamente na Sede Mundial do 

Rotary para sermos reconhecidos, mas precisamos divulgar 

por meio dos clubes e em suas comunidades o que o Rotary é e 

o que faz. É essencial que os clubes estejam prontos quando a 

pólio for erradicada. Dessa forma, as pessoas verão que o 

Rotary é um veículo através do qual elas podem transformar 

o mundo, e que todo Rotary Club está pronto para oferecer-

lhes essa oportunidade.

 Se quisermos ver o Rotary a Serviço da Humanidade 

nos próximos anos, precisaremos de mais pessoas que 

estendam suas mãos, mais corações que se importem, mais 

mentes brilhantes para realizar o nosso trabalho. 

Necessitaremos de clubes flexíveis, que atraiam jovens, 

assim como recém-aposentados e profissionais. Deveremos 

buscar novas parcerias e estar mais abertos a colaborações 

com outras organizações.

 Ao pensar no futuro, vemos uma nítida necessidade 

de priorizar a continuidade da nossa liderança. Nós, no 

Rotary, estamos jogando no mesmo time, trabalhando para 

alcançar as mesmas metas. Para atingi-las, teremos que 

avançar na mesma direção – juntos.

 No Rotary, você tem a oportunidade de transformar 

vidas diariamente. Tudo o que você fizer importa, todo 

trabalho bem feito faz do mundo um lugar melhor. No novo 

ano rotário, teremos uma nova chance de melhorar o mundo 

por meio de um Rotary a Serviço da Humanidade.

John F. Germ
Presidente ����-��

Hoje, olhamos adiante rumo ao ano rotário que um dia poderá ser conhecido como o maior da nossa 
história, o ano em que ocorrerá o último caso de paralisia infantil no mundo. 

 Julho marca o início de um novo ano rotário, em todo o 

mundo, agora sob a liderança do Presidente John Germ, um rotariano 

íntegro, estimado e respeitado, cuja regra principal do seu êxito é 

saber motivar, encorajar, delegar, inspirar e se comunicar, com seu 

excelente lema Rotary a Serviço da Humanidade.  

 Essas virtudes ele tem sabido transmitir àqueles que irão 

enfrentar os desafios deste novo período de trabalho.  E nos ensina 

que para exercer uma boa liderança é preciso saber motivar, encora-

jar, inspirar e se comunicar de maneira eficiente e eficaz. E que o 

principal valor do rotariano tem de ser a integridade, pois não somos 

nada sem integridade. 

 Este será o meu último período como Diretor desta extraor-

dinária organização chamada Rotary, à qual tenho emprestado o 

melhor de minha capacidade realizadora, com total dedicação e 

empenho, contando com o apoio desta grande família rotária.    

 Muito a propósito, o título desta primeira coluna do ano 

2016/2017, nos remete ao lema do nosso novo líder, John Germ, que foi 

buscar inspiração na crença de Paul Harris de que servir à humanida-

de é a melhor coisa que podemos fazer na vida. O nosso desafio é 

grande, cabendo a cada um, portanto, buscar novos empreendimen-

tos em benefício do próximo, para que possamos construir e assegu-

rar, assim, um novo e honroso amanhã. 

 Se colaborarmos com o bem-estar social, quanto incentivo à 

autoestima e quantas ações pela paz somos capazes de produzir! Se 

estendermos a mão ao próximo nas mais diferentes ocasiões de 

dúvida, e dificuldades, quanta confiança e coragem transmitiremos! 

Em todos os lados detectamos dificuldades, mas, semelhantemente, 

encontramos as oportunidades para ajuda, para as demonstrações 

do bem-querer e para a significativa melhoria da vida de muitos.

 Vale a pena salientar a grande participação e entusiasmo 

dos Governadores e Presidentes das minhas Zonas Distritais com o 

centenário da nossa Fundação Rotária – Fazendo o Bem no Mundo – e 

cujas comemorações ocorrerão neste período rotário, no mundo 

inteiro para celebrar esta grandiosa efeméride. 

 Aproveito esta grande oportunidade para lembrar a todos 

que façam suas inscrições para o Instituto Rotary Recife - Brasil, de 25 

a 27 de agosto de 2016 e Instituto Rotario Guayaquil – Equador, dos 

quais sou o Convocador, e cujos Chairmen são o EDRI Mário de 

Oliveira Antonino e o EGD Germán Yépez.  

INSTITUTO RECIFE:

www.institutorotaryrecife.com.br

De 25 a 27 de agosto de 2016.

INSTITUTO ROTARIO GUAYAQUIL:

ww.institutorotarioguayaquil2016.com

De 27 a 29 de outubro de 2016.

José Ubiracy Silva
Diretor Rotary International

Uma nova fase do Rotary a serviço da humanidade.

http://www.institutorotaryrecife.com.br/
http://ww.institutorotarioguayaquil2016.com/
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 Meus Amigos;

 Hoje venho desejar-lhes a paz.

 Não a enganosa paz dos acomodados, dos indiferen-

tes, dos alienados do prazer como finalidade de vida. 

Auguro-lhes a paz do Servir. A paz que nos conduz à indestru-

tível felicidade. 

 Nosso Distrito possui demandas sociais gritantes, 

seja na saúde e na educação, seja na cidadania ou na cultu-

ra. Podemos e devemos secundar o poder público em seus 

esforços para atender aos reclamos do povo. 

 O mercado reclama da falta de qualificação de mão 

de obra. Há muito para se fazer nessa área junto às comuni-

dades carentes. Há um exército de jovens sem qualificação 

em busca de trabalho.

 O poder público não é onisciente e nem onipresente, 

como gostaríamos que fosse. Por isso, a sociedade deve se 

equipar com instituições para fiscalizar o uso dos recursos 

públicos para que não ocorra a malversação dos mesmos. 

 Nesses campos e em outras áreas o Rotary pode 

atuar com maestria e arrojo. Basta que queiramos servir e 

nos preparemos para isso, com levantamento prévio das 

necessidades, buscando parceria com os poderes constituí-

dos e empresas da comunidade, e, desenvolvendo projetos 

de subsídios globais. Para tanto poderão contar com a 

orientação das comissões distritais de projetos comunitári-

os, de Fundação Rotária. As demais áreas, como DQA e 

Imagem Pública crescem naturalmente, a partir da atuação 

dos rotarianos.  Por isso, conclamo – os ao servir. 

 Rotary International não admite Clubes que não 

executem seus programas, que não tenham mulheres em 

seus quadros, que não façam projetos. A comunidade precisa 

saber o que é Rotary!

 Sirvamos, portanto, com a canalização de todas as 

habilidades profissionais dos rotarianos, com as parcerias 

possíveis, mas principalmente com muito amor! Sim, com 

muito amor, porque só serve aquele que ama. A necessidade 

nos bate à porta e não permanecemos indiferentes. Antes, 

nos reunimos, definimos a demanda, buscamos os amigos e 

tecemos as tramas dos projetos que melhorarão nossa 

comunidade. 

 Se a demanda não é fome, pode ser qualificação 

profissional; se não é qualificação, pode ser cidadania; se 

não é cidadania, pode ser questão de saneamento ou de 

saúde; talvez a demanda seja a preservação dos mananciais 

de água, a limpeza dos rios, etc.

Sirvamos. 

 A nossa Conferência Distrital – Compromisso no 

SERVIR, trará temas palpitantes e necessários para o ama-

durecimento de nosso Distrito, coroando um ano de apren-

dizado no servir.

 Tenho servido nosso Rotary Club de Poços de Caldas e 

nosso Distrito, dentro da premissa “dar de si, antes de 

pensar em si”. Nesses últimos seis meses intensificou-se 

ainda mais nosso compromisso no servir. Preparamos os 

Governadores Assistentes e estes já se encontram traba-

lhando pelo Distrito, antes mesmo de nossa gestão ser 

iniciada! Preparamos nossos Presidentes e nossa equipe 

Distrital, e sentimos que nossos amigos estão imbuídos do 

ideal do SERVIR! Já começamos a preparar uma equipe de 

rotarianos no Instituto de Liderança Rotária, que estamos 

implantando no Distrito, que terá a missão de reproduzir 

esse treinamento nas várias áreas do Distrito. Eles dissemi-

narão a salutar liderança no servir! Recebam esses amigos 

com os corações abertos! 

 Em breve, iniciaremos as visitas aos clubes. A 

essência da visita do Governador Distrital, que representa o 

Presidente de Rotary International, é saber se os clubes estão 

trabalhando pelas metas traçadas por John Germ. Somos 

células do Rotary International e devemos refletir a mesma 

luz por ele emanada, viver os programas e estratégias por ele 

criadas. Nem mais, nem menos. 

 Já em agosto iniciaremos o período para encomen-

das de panetones, divulgando o preço e esperamos que 

arrecademos a maior soma de recursos como jamais 

aconteceu na história de nosso distrito, em proveito e em 

homenagem à nossa Fundação Rotária, que promove o bem 

no mundo através de milhares de projetos sociais em mais 

de duzentos países, inclusive em nosso país. Graças à 

Fundação Rotária pudemos desenvolver um maravilhoso 

projeto de resgate de vidas, na Ucrânia, que estavam marca-

das pela má formação física, lábio leporino e fossa palatal, 

abrindo perspectivas para novos projetos. Graças à 

Fundação Rotária temos promovido pequenos projetos em 

benefício de nossas comunidades. Porém, ainda ficaram 

sem atendimento vários projetos, em razão de nossos 

recursos serem escassos. Poucas doações resultam em 

escassos recursos. O empenho de todos na colocação dos 

panetones promoverá  uma substancial arrecadação, que 

reverterá na viabilização de projetos distritais para todo o 

Distrito. Isso depende de cada um de nós. Só de nós.

 Rotary a Serviço da Humanidade!!! Essa é a nossa 

divisa, a nossa meta, o nosso norte! Vivamos Rotary com fé e 

entusiasmo !

João Otávio Veiga Rodrigues
Governador ����-��

Hoje venho desejar-lhes a paz.
Não a enganosa paz dos acomodados, dos indiferentes, dos alienados do prazer como �nalidade de vida. 

Auguro-lhes a paz do Servir. A paz que nos conduz à indestrutível felicidade. 
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 Dois de julho de 2016, mais 

uma data que ficará marcada na 

história do distrito 4560. Neste dia, 

carregado de calor humano, toma-

ram posse para a Governadoria e a 

Coordenadoria do distrito 4560, ano 

rotário 2016-17, João Otávio Veiga 

Rodrigues e sua esposa Carmen 

Silvia Toledo Da Pós Rodrigues.

 F o r a m  d o i s  m o m e n t o s 

sublimes, de muita magia e extre-

mamente prestigiados. O primeiro 

deles aconteceu na tarde do dia 2 de 

julho, no Palace Hotel de Poços de 

Caldas.  Às 16 horas, tomadas de 

muita emoção, a Coordenadora 2015-

16 Marilene Rodrigues Ferreira, 

passou os destinos da Coordenadoria 

das Casas da Amizade à sua sucesso-

ra Carmen Sílvia Toledo da Pós 

Rodrigues, agora, a Coordenadora 

2016-17.

 Foram instantes de muito 

significado, traduzidos na certeza de 

que a coordenação da Associação das 

Senhoras de Rotarianos  continuará 

em boas mãos, tudo em prol do 

companheirismo e da filantropia.

 A noite, foi a vez da transmis-

são do cargo de Governador, onde o 

Companheiro Paulo Roberto Ramos, 

Governador 2015-16, destinou a 

administração do distrito 4560 ao 

novo Governador 2016-17 João Otávio 

Veiga Rodrigues.

 Com o salão do tradicional 

hotel de Poços de Caldas completa-

mente tomado por rotarianos, 

familiares e visitantes, mais uma 

vez a emoção e a alegria foram a 

tônica da noite. João Otávio recebeu 

das mãos de seu antecessor toda a 

responsabilidade de dar continuida-

de aos trabalhos exemplares exerci-

dos pela equipe do Governador Paulo 

Ramos.

 Em suas falas, ambos os 

governadores manifestaram grati-

dão e certeza de que nosso distrito 

continuará numa curva de constante 

ascensão, nos trabalhos pela paz, 

pelo companheirismo e pela presta-

ção de serviços.

GOV. JOÃO OTÁVIO TOMA POSSE
EM POÇOS DE CALDAS



 Queridas companheiras das Casas da Amizade, 

estamos iniciando mais uma nova jornada, um novo ano, 

nova gestão, novo lema, que nos motivam, nos irmanam e nos 

inspiram a dar continuidade, embora com nova roupagem, 

aos objetivos e atividades essenciais de serviço ao próximo.

 É uma responsabilidade que assumi com muito 

orgulho, pois, me sinto útil trabalhando e, bastante feliz 

convivendo com pessoas como vocês que fazem parte desta 

grande família rotária. 

 Senhoras de rotarianos, acredito que vocês, assim 

como eu, também se mostram interessadas em melhorar 

suas vidas e a do próximo, melhorando assim, por conseqüên-

cia, a vida social e comunitária da qual todos fazemos parte. 

 Quero me colocar à disposição de todas vocês, minhas 

companheiras, para trabalharmos juntas em favor da 

comunidade através das Casas da Amizade. Conto com cada 

uma para estreitarmos laços de amizade e cooperação. 

Somente juntas somos fortes para promover as transforma-

ções e realizarmos uma boa gestão, tenho certeza de que não 

estou só. Tenho recebido o imprescindível apoio do Colégio das 

Coordenadoras e de todas as novas Coordenadoras Assistentes 

e Presidentes das ASR, às quais agradeço imensamente pela 

oportunidade e carinho.

 Nosso colégio de coordenadoras caprichou na organi-

zação formal da posse da nova coordenadoria gestão 2016-17. 

Assim, com grande satisfação compartilho aqui as palavras 

poéticas da nossa querida Magali e equipe, na abertura da 

solenidade de posse:… “Acorda benfazeja cidade! Em clima de 

festa, eis que, murmura a terra das águas límpidas. Ressoa o 

sussurrar das fontes onde D. Pedro II e a Imperatriz Tereza 

Cristina visitaram nascentes encontradas no fundo de um 

vulcão desde 85 milhões de anos atrás, curvando-se à majestosa 

cidade de Poços de Caldas - o lugar das águas raras com poderes 

de cura, responsáveis pela prosperidade do Município, para nos 

receber e empossarmos a companheira Carmen Sílvia Toledo Da 

Pós Rodrigues, que ora assume o cargo de Coordenadora 

Distrital das Associações de Senhoras de Rotarianos do Distrito 

4560, para o ano rotário 2016/2017. É sempre assim o trilhar 

gigante do tempo que gira. É sempre tempo de transferir 

responsabilidades e recolher a história desenhada com tanto 

carinho e deixar o lápis sob as mãos de quem virá dar continui-

dade ao trabalho desenvolvido. Nossa querida Marilene ousou e 

buscou novos caminhos em todas as circunstâncias desse ano 

rotário, que se finda, com tamanho sucesso, empenho e 

galhardia! Sonhou, planejou, executou e viveu por amor, pela fé 

e confiança e foi num impulso só “Um presente para o mun-

do!“Hoje, desfraldamos o novo lema sob a égide de John F. Germ: 

“Rotary a Serviço da Humanidade”, linha de ação da nossa 

querida companheira Carmen.”

 E, não muito longe, logo mais, passaremos o bastão 

para nossa sucessora, companheira Vani Béze, que em 2017-18, 

irá nos surpreender ainda mais com sua já conhecida compe-

tência e dedicação. Assim, convido todas vocês, mulheres 

líderes “All Star”, em algum nível de capacidade e criatividade, 

que de alguma maneira participam das ASR, como voluntári-

as, ou apenas como um elo de valioso apoio aos seus cônjuges 

Rotarianos, a caminharmos juntas a Serviço da Humanidade 

da melhor maneira que pudermos!

Recebam meu fraternal abraço com muita Paz!

Carmen Sílvia Toledo Da Pós Rodrigues
Coordenadora ASR ����-��

Hoje, olhamos adiante rumo ao ano rotário que um dia poderá ser conhecido como o maior da nossa 
história, o ano em que ocorrerá o último caso de paralisia infantil no mundo. 

PALAVRA DA COORDENADORA
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Da esquerda para direita: Rita Augusta, Vani Béze, Magali , Helaine, Veruska, 
Goreti, Carmen, Marilene, Lucia Helena �representando a sra. Norma 

Almeida�, Alessandra, Luciana Vieira e Sônia Augusta.

http://www.facebook.com/rotary4560
http://www.facebook.com/rotary4560


FREQUENCIA
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ENVIO DA FREQUENCIA MENSAL

Plano de Receitas e Despesas
Fundo Distrital ����-��

Terceiro módulo do Instituto Rotário de 
Liderança é aplicado em Poços de Caldas

 No último dia 09 de julho, aconteceu em Poços de Caldas a 

3ª etapa do Instituto de Liderança Rotária, ministrado por João 

Bastos Nogueira e André Portugal de São José do Rio Preto/SP. O 

Instituto é um programa multidistrital de desenvolvimento de 

novas lideranças, organizados em divisões regionais e em várias 

partes do mundo. Embora não seja um programa oficial de Rotary 

International e nem estar sob seu controle, o Instituto de 

Liderança Rotária procura fazer com que Rotary Clubs 

identifiquem aqueles rotarianos que demonstrem potencial para 

liderança no clube (não necessariamente como presidentes) e 

promove aos selecionados uma capacitação de qualidade e as 

ferramentas de liderança que são extremamente importantes nas 

organizações voluntárias. Em breve os participantes estarão 

divulgando novos treinamentos nos clubes. Participe, para o 

aumento do conhecimento de nossa querida e fantástica 

organização.

Obs: 1230 é o número de associados em 04 de julho de 2016 em RI.

O balancete estará disponível em www.rotary4560.org.br





OLIVEIRA



FUNDAÇÃO ROTÁRIA � ROTARACT � INTERACT
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Subcomissão de Subsídios Distritais inicia a execução
dos projetos para o ano rotário ����-��

Conferência Distrital de Interact e Rotaract Clubs
reúne mais de ��� jovens em São Gonçalo do Pará

 No gráfico relacionamos as informações dos oito 

projetos eleitos e os respectivos clubes. Para a execução dos 

projetos, os clubes acima deverão obedecer ao cronograma 

fixado pela SDS4560, que pode ser baixado, clicando aqui.

 A Subcomissão Distrital de Subsídios 4560 (SDS 4560), 

subordinada à Comissão Distrital da Fundação Rotária, 

iniciou a execução dos Projetos de Subsídios Distritais do atual 

ano rotário. Os projetos foram eleitos no último processo de 

seleção realizado no segundo semestre do ano rotário 

2015/2016.

 Mais de 100 rotaractianos e 

interactianos de todos os cantos do 

distrito participaram da Conferência 

Distrital de Interact e Rotaract Clubs 

do Distrito 4560, realizada em São 

Gonaçalo do Pará pelo Rotaract e pelo 

Interact daquela cidade.

 Durante  todo o  final  de 

semana aconteceram reuniões, 

palestras, apresentações de projetos e 

momentos de companheirismo no 

evento que marca a virada do ano 

rotário.

 Durante o sábado, os jovens 

tiveram a oportunidade de trocar 

ideias com os líderes distritais. E 

durante a tarde realizaram seu 

concurso de projetos onde suas 

atividades foram apresentadas para 

serem avaliadas com uma comissão 

julgadora que premiou os melhores 

projetos do ano rotário. Com destaque 

para o Rotaract Club de Lavras que 

com o “Intercâmbio Cultural” ganhou 

o prêmio de melhor projeto distrital 

de Rotaract, e o Interact de Três Pontas 

que recebeu o prêmio de melhor 

projeto distrital com o projeto “Que-

brando Tabus”.

 Outro ponto alto da conferên-

cia foi a cerimônia, de posse do novo 

Representante Distrital de Rotaract, 

Maykon do Santos Davo do Rotaract 

C l u b  E l ó i  M e n d e s  e  d a  n o v a 

Representante Distrital de Interact, 

Bethânia Pereira do Interact Club Três 

Pontas que assumiram seus respecti-

vos cargos juntamente com toda a sua 

comissão distrital.

 Os jovens do distrito 4560 

voltarão a se encontrar durante o 

EMIRC (Encontro Mineiro de Rotaract 

Clubs e o EMIC (Encontro Mineiro de 

Interact Clubs) que acontecerão 

respectivamente nos próximos meses 

de setembro e outubro de 2016.

Gov. João Otário e Coordenadora Carmen junto aos
rotaractianos e interactianos.

Jovens presentes na cerimônia de abertura
da Conferência em São Gonçalo do Pará/MG

https://drive.google.com/file/d/0B3-TXNhYJUV7WDJ3WmhSOUdYdEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3-TXNhYJUV7WDJ3WmhSOUdYdEE/view?usp=sharing


ROTARY DAY
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ROTARY CLUB DE IGUATAMA REALIZA O ROTARY DAY
O Governador João Otávio e esposa Carmen , em sua primeira visita do ano,  participaram, na tarde de sábado 
do dia ��������, do �º Rotary Day de Iguatama. Este dia especial E muito bem organizado, contou com uma 
grande festa feita por rotarianos, pela Casa da Amizade e empresas parceiras. Com uma expressiva parte da 

população e um grupo de motociclistas, os participantes contaram com entretenimentos, serviços,
troca de valores, parcerias, amizade e experiências enriquecedoras.

Presidente Mateus do Rotary Club de Iguatama, a Presidente da Casa da Amizade, Maria Aparecida e 
outros presentes no no Rotary Day, contribuiram para a Campanha da Casinha Feliz pelo �m da 

poliomielite. 
Participantes do passeio ciclistico realizado em virtude do Rotary Day de Iguatama.

O Governador João Otávio e sua Esposa Carmen prestigiaram o projeto
que levou muitos serviços à comunidade de Iguatama.

Alunos da APAE de Iguatama apresentam
dança durante o Rotary Day.

Serviço de corte de cabelo e barba também
foi oferecido aos participantes.

Orientações sobre prevenção ao
câncer de mama também foi uma das atividades desenvolvidas.



FATOS E FOTOS DO DISTRITO
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Posse do Governador João Otávio e da
Coordenadora Carmen

no Palace Hotel de Poços de Caldas

Gov. Paulo Ramos empossando o Gov. João Otávio

Equipe de Governadores Assistentes ����-��

Público presente na Cerimônia de Posse da Governadoria

Coord. Marilene empossando Coord. Carmen

Troca de presentes durante a posse da Governadoria

Público presente na Cerimônia de Posse da Coord. ASR



FATOS E FOTOS
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Instituto Rotário de Liderança em Poços de Caldas

Visita do Gov. Ass. Wemerson ao RC Lagoa da Prata Princesa do Oeste

Visita ao Rotary Club de Iguatama

ENVIE AS FOTOS E MATÉRIAS DO SEU CLUBE PARA PUBLICAÇÃO NA CARTA MENSAL
E DEMAIS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO 4560

Basta encaminhar o conteudo para rotary4560@oceano1.com.br

Benedita Selma L. M. Ribeiro recebeu o título de Comp. Paul Harris
pelo RC de Brasópolis

Hélio Ferreira da Silva recebeu o título de Comp. Paul Harris
pelo RC de Brasópolis

Comp. Joaquim Lourenço Silva e Maria Goreti Silva recebendo
o título de companheiros Paul Harris pelo RC de Brasópolis
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