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DESENVOLVIMENTO 

DO QUADRO 

ASSOCIATIVO E 

EXPANSÃO 

 

Prezados Lideres Classe 

Mundial e Família Rotária, o 

mês de agosto é dedicado ao 

Desenvolvimento do Quadro 

Associativo e á expansão de 

novos clubes. 

Vamos concentrar os nossos 

esforços no crescimento do 

quadro associativo bem 

como promover iniciativa 

para a criação de novos 

clubes. Não podemos deixar 

de exercitar as políticas para 

mantermos nosso quadro 

associativo, com a retenção 

de associados, realizando 

reuniões motivadoras, bons 

projetos humanitários e 

comunitários dando 

atribuições aos associados, 

praticando o 

companheirismo e apoio os 

nossos companheiros no dia 

a dia e não apenas 

participando das reuniões. 

Vamos realizar reuniões 

agradáveis e produtivas, com 

treinamentos, palestras e 

atividades variadas, 

convidando pessoas da 

comunidade e profissionais 

de diversas profissões para 

relatarem as suas 

experiências – O Meu 

Momento Rotário. 

Devemos saber que o Rotary 

oportuniza novas amizades, 

companheirismo e serviços 

significativos para nossas 

comunidades. O Rotary esta 

em quase todo o mundo, e 

seremos reconhecidos com 

companheiros nos pais onde 

existe a marca Rotary. Não 

devemos esquecer-nos do 

nosso lema Seja um Presente 

para o mundo. O nosso 

presidente Ravidran, diz que 

devemos ter paixão através 

da prestação de serviços e 

pela fome no mundo. Já 

fazemos muito, mas juntos 

podemos muito mais. 

Em nossas visitas oficiais, 

percebemos que o trabalho 

do Rotary é de vital 

importância para nossas 

comunidades, com Projetos 

Humanitários nas mais 

diversas áreas, como a saúde, 

atenção ao idoso, inclusão 

social, apoio as escolas com 

crianças portadoras de 

doenças especiais, no meio 

ambiente e outros. Digo que 

precisamos divulgar na 

sociedade, através dos meios 

de comunicações para 

mostrar a sociedade com 

quanto o Rotary e importante 

na comunidade. Precisamos 

também enviar para o 

Distrito divulgar os feitos 

para que outros clubes 

tenham conhecimentos e 

possam implementar nas 

suas cidades as experiências 

bem sucedidas.  

Fazendo assim vamos atrair 

novos sócios e novos clubes, 

onde ainda não existe o 

Rotary clube. Devemos ficar 

atentos porque os espaços 

vazios serão oportunidades 

para serem ocupados por 

outras organizações sociais. 

Temos várias oportunidades 

de criar clubes em cidades 

onde não existe o Rotary. 

Estamos parados e não 

criamos a oportunidade de 

avançar. Precisamos tomar 

consciência de que nosso 

clube é importante e 

necessário para nos 

comprometer e oportunizar 

que mais pessoas possam 

compartilhar deste privilégio 

que é de ser Rotariano. 

Vamos apostar no nosso 

entusiasmo nos idealismos 

dos jovens profissionais da 

sua comunidade, com certeza 

eles serão o futuro da nossa 

organização. O 

desenvolvimento do quadro 

associativo e os 

Governadores Assistentes 

juntamente com as 

comissões Distritais, devem 

ajudar os clubes a analisar e 

planejar seu 

desenvolvimento com o uso 

de ferramentas de avaliação. 

Companheiros acreditem na 

sua capacidade de atrair 

novos associados, indo a luta 

para fortalecer nossos clubes 

e ao Distrito 4560. Clubes 

Forte Distrito Forte. 

Vamos agarrar no nosso 

lema “Seja um Presente 

para o Mundo” e 

realizarmos o melhor ano 

Rotário de todos os tempos. 

 

Muito Obrigado, 

 

PAULO ROBERTO 

RAMOS 

Governador 2015/2016 

Distrito 4560 

 

 

Agende-se 

Agosto de 2015 

Visitas Oficiais 

Mês de Expansão e Desenvolvi-

mento do Quadro Associativo 

Dia 15 - Seminário de Desenvol-

vimento do Quadro Associativo e  

Imagem Pública (Presidentes, 

Presidentes Eleitos, Comissões de 

DQA do Distrito e dos Clubes, Novos 

Sócios, Comissões de Imagem 

Pública) – Local Varginha – 

Dia 15 – Fórum do Rotaract Área 3 

– Cláudio 

Dia 22 – Fórum do Rotaract Área 2 
- Arcos 

Dias 27 a 29–XXXVIII Instituto 

Rotary do Brasil no Rio de Janeiro 

 

Setembro 2015 

Visitas Oficiais 

Mês da Educação Básica e 

Alfabetização 

Dia 05/09 – Fórum de Rotaract – 

Área 1 - Lavras 

 

Outubro de 2015 

Visitas Oficiais 

Mês do Desenvolvimento 

Econômico e Comunitário 

09 a 12/10 XVI EMIC – Encontro 

Mineiro de Interact Club Poços de 

Caldas 
 

Novembro de 2015 

Dia 06 - Reunião do Colégio dos 

Governadores – Local Divinópolis 

Dia 07 - Seminário da Fundação 

Rotária/ABTRF e Desenvolvimento 

do Quadro Associativo – 

Divinópolis – Casa do Rotariano 

Dia 06 a 08 – ERA E EIA - Formiga 

Dia 24 - término das Visitas Oficiais 

– Rotary de Divinópolis Leste 

Mês da Fundação Rotária 

 

Dezembro de 2015 

Mês da Prevenção e Tratamento de 

Doenças 

Natal da família Rotária 

 

Janeiro de 2016 

Mês dos Serviços Profissionais 

Dia 20 a 24 – CONARC – Natal RN 

Dia 27 – 65 anos do  falecimento de 

Paul Harris 
Dia 29 -  Reunião do Colégio dos 

Governadores - Oliveira 

 

  Nesta Edição: 

Mensagem Presidente RI 2 
Mensagem Coordenadora    3  
Agenda do Presidente   4 
Empresas Cidadãs        5 
Clubes em Destaque 6 
Governadores Assistentes  7 
Frequência  8 
Onde Anda o Governador 10 

 

Dólar Rotário: 
Agosto / 2015 
R$ 3,12 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Notícias da Tesouraria 

 

 

 

 Mensagem do Presidente de RI 

 

 

caixas e passe mais uma 

camada de verniz nos patos. 

Você só irá dormir depois que 

tiver terminado, e fará o 

trabalho sozinho". Com o papai 

não havia discussão. E foi assim 

que eu aprendi uma lição sobre 

o significado de qualidade. 

Hoje, os padrões de qualidade 

do Grupo LEGO são muito 

conhecidos e seus produtos são 

os brinquedos mais populares do 

mundo: existem 86 peças de 

LEGO para cada ser humano. 

Todos reconhecemos que este 

sucesso está diretamente ligado 

às práticas da empresa – sua 

insistência em qualidade, efici-

ência e inovação. Ao fazer uma 

comparação com o nosso em-

penho nas áreas de governança e 

prestação de contas, percebo 

que, às vezes, não alcançamos 

os padrões esperados. 

Os líderes do Rotary Internati-

onal, das zonas, dos distritos e 

dos clubes devem manter os 

maiores padrões de qualidade no 

que diz respeito à governança. O 

presidente e os diretores do RI 

devem servir aos associados de 

maneira significativa; os líderes 

zonais devem fazer com que o 

investimento do Rotary em sua 

capacitação valha a pena; os 

administradores distritais devem 

demonstrar liderança e se 

concentrar em transparência na 

administração e na apresentação 

dos relatórios financeiros; e os 

Nos anos 30, Ole Kirk 

Christiansen, um carpinteiro 

dinamarquês, tinha uma placa 

de madeira pendurada na parede 

onde estava escrito "Det bedste 

er ikke for godt" (apenas o 

melhor é bom o suficiente). 

Hoje, Christiansen é lembrado 

como o inventor do LEGO, os 

coloridos tijolinhos de plástico 

adorados pelas crianças. Mas no 

começo, seu produto mais 

conhecido era um pato de 

madeira – feito com o mais alto 

padrão de qualidade, construído 

com madeira envelhecida e 

coberto com três camadas de 

verniz incolor. A história da 

empresa LEGO ilustra como 

Christiansen usou seus patos 

para ensinar uma lição de qua-

lidade ao seu filho, Godtfred 

Kirk: 

Certa noite, quando cheguei no 

escritório, disse ao meu pai: 

"Tivemos um dia bom, pai. Ga-

nhamos um pouquinho mais". 

Ele rebateu: "O que você quer 

dizer?". Eu falei: "Bem, acabo 

de voltar da estação, para onde 

levei duas caixas dos patinhos 

de madeira para a cooperativa 

dinamarquesa. Geralmente co-

locamos três camadas de verniz, 

mas como eles eram para a 

cooperativa, aplicamos apenas 

duas. Então, economizei um 

pouquinho para a empresa". Ele 

olhou para mim desapontado e 

disse: "Godtfred, vá buscar as 

Prezados Líderes de Classe Mundial, 

 

Conforme aprovado em Assembleia 

Distrital realizada na cidade de  Lavras 

em abril deste ano, a Per Capta  Distrital 

para o ano rotário 2015/2016 é de R$ 

165,00 (cento e sessenta e cinco reais), 

que será dividida em 6 parcelas com o 

vencimento da primeira em 31/08/2015 e 

as demais no último dia útil dos meses 

subsequentes. 

Neste ano os boletos, emitidos pelo 

Banco do Brasil, serão encaminhados em 

nome do Clube e com o endereço dos 

tesoureiros e com algumas exceções será 

encaminhado para o endereço do 

presidente ou secretário. 

Solicitamos aos tesoureiros comunicar 

via e-mail com o distrito caso não receba 

os boletos até 25/08/2015. 

E-MAIL: 

rotary4560escritoriocentral@gmail.com  

ou telefones: (35) 3821-4944 / 3821-

4020 

Atenção de MARLENE MATOS. 

Contamos com a pontualidade de todos 

os clubes para a execução dos trabalhos 

planejados pelo Distrito. 

Seja um Presente Para o Mundo. 

 

José Geraldo Secundino 

Presidente da Comissão de Finanças do 

Distrito 

E-mail: jgsecundino@gmail.com 

Telefones: (37) 9986-1396 e 3222-4674 

 

 

K. R. RAVINDRAN 

PRESIDENTE, 2015-16 DE RI 

 
 

dirigentes dos clubes devem 

enviar à organização os relato-

rios exigidos e usar o Rotary 

Club Central. 

Assim como Christiansen se 

recusou a enviar um produto de 

qualidade mais baixa aos seus 

clientes, nós também devemos 

nos recusar a colocar menos 

empenho no nosso trabalho. 

Devemos sempre exigir o 

melhor de nós mesmos – na 

nossa vida profissional e, 

especialmente, no nosso 

trabalho rotário. 

Qual o produto da nossa 

organização? Não são patos de 

madeira ou tijolinhos de 

plástico. Nossos produtos são 

educação, água, saúde, paz, 

esperança e a própria vida. Para 

este trabalho, apenas o melhor é 

bom o suficiente. Peço a vocês 

que se lembrem disso e se 

esforcem ao máximo para Serem 

um Presente para o Mundo. 

 

Mensagem do Diretor de RI – José Ubiracy Silva 

dos para o grande público e daí partirmos para 

angariar novos companheiros. E não precisamos 

dizer que muito valioso tem sido o intenso trabalho 

reservado aos grupos que cuidam da Imagem 

Pública do Rotary visando a tornar essa missão mais 

fácil.  

A tarefa de arrebanhar novos companheiros não está 

reservada apenas aos Conselhos Diretores e às 

Comissões de Desenvolvimento do Quadro Associ-

ativo. Se assim fosse, parte do problema já estaria 

resolvido, e muitos estariam orgulhosamente exibin-

do em sua lapela a roda rotária, essa que já foi 

denominada de denteada.  

Você, caro companheiro, que tem orgulho de partici-

par da nossa centenária instituição permita que seus 

amigos, colegas de profissão, vizinhos, etc. também 

o tenham, convidando-o para que nos conheçam e 

depois se tornem rotarianos, com o seu mesmo 

entusiasmo.  

Você ainda se lembra daquele dia tão especial em 

que você se tornou um rotariano? Você foi saudado 

por um mar de novos rostos e vislumbrou um oceano 

de novas oportunidades para companheirismo e 

serviço. Seu padrinho no Rotary fez a diferença – ele 

dedicou parte do seu tempo para fazê-lo sentir o 

espírito do Rotary.   

Agora é chegado o momento em que você fará a 

diferença. Agosto é um mês dedicado ao Desen-

volvimento e retenção do Quadro Associativo, 

época ideal para se trazer um novo sócio para o 

nosso convívio.  Todavia, não podemos limitar o 

nosso trabalho somente ao recrutamento de 

novos sócios, mas, sim, à manutenção dos já 

existentes. Não nos esqueçamos de que é sete 

vezes mais fácil manter um rotariano de que 

trazer um novo.  

Imagine por um momento aonde poderíamos 

chegar se cada rotariano trouxesse um novo 

companheiro. Esse pequeno esforço representa-

ria um crescimento sem paralelo. Solicito aos 

rotarianos que sejam proativos nos seus esforços 

de desenvolvimento e retenção do quadro 

associativo.  

Novos sócios significam vida nova para os 

Rotary Clubs, pois eles trazem ideias novas, 

energia e entusiasmo. Novos sócios tem ânsia de 

enfrentar novos desafios, empreender projetos 

inovadores e contribuir com enfoques modernos 

para velhos empreendimentos.  
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Seja proativo: conquiste mais um novo 

sócio  

Com certeza, você deve pertencer a um 

Distrito ou a um clube pujante e que possui 

em suas comunidades número suficiente de 

profissionais capazes e conceituados, 

dotados do espírito de Servir, mas que ainda 

não  conhecem e, consequentemente, ainda 

não são seus companheiros.  

Devemos ser criativos, inovadores, deci-

didos e proativos para nos tornar conheci-

dos para o grande público e daí partirmos 

para angariar novos companheiros. E não 

precisamos dizer que muito valioso tem sido 

o intenso trabalho reservado aos grupos que 

mailto:rotary4560escritoriocentral@gmail.com
mailto:jgsecundino@gmail.com


 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

SECRETARIA INFORMA – 
RELATÓRIOS RECEBIDOS ATÉ 5/8/15. 
 
Nº      A.S.R.            JUNHO      JULHO 
1       ALFENAS                       05.08.2015 
2       BAMBUÍ 
3       BOA ESPERANÇA   05.07  5.08.15 
4       BOM SUCESSO             04.08.2015 
5       CANDEIAS                     05.08.2015 
6       CARMO DO CAJURU 
7       CARMO DA MATA         03.08.2015 
8       CLÁUDIO 
9       CRUZÍLIA                       05.08.2015 
10      DIVINÓPOLIS LESTE  05.07.2015  
         03.08.2015 
11      DIVINÓPOLIS OESTE  01.08.2015 
12      GUAXUPÉ 
13      IGUATAMA                   05.08.2015 
14      ITAJUBÁ                        04.08.2015 
15      ITAPECERICA              04.08.2015 
16      ITAÚNA 
17      MACHADO 
18      MONTE SIÃO               03.08.2015 
19      OLIVEIRA 30.06.2015   30.07.2015 
20      OURO FINO 03.07.15   03.08.2015 
21      PIMENTA                      05.08.2015 
22      SÃO LOURENÇO         04.08.2015 
23      SÃO GONÇALO DO PARÁ 
24      SÃO TIAGO                   05.08.2015 
25      TRÊS CORAÇÕES 
 
        AZUL - relatórios gestão anterior - 
2014/2015 
 

Informações da Secretária Vani Beze 

 Mensagem da Coordenadora Marilene 

 

 

 

tantas histórias ricas de 

paixão pelo Rotary e suas 

causas humanitárias.  

Estou animada pela promessa 

de ver reativadas Associações 

até então adormecidas, ouvir 

relatos de outras que 

fomentam o companheirismo 

e trabalham em prol da 

comunidade, trocar ideias, 

esclarecer e motivar outras, 

que já não comungavam dos 

nossos objetivos e 

reanimaram após uma  

conversa  amigável e sincera.  

O certo minhas companheiras 

é que não podemos parar. 

Como deixar de caminhar se 

de nós depende o entusiasmo 

de nossos esposos, familiares, 

amigos e toda uma 

comunidade que já nos veem 

com olhos de amor. 

Problemas são vírgulas... 

Importante é o ponto final, 

pois nele se encontra a 

solução.  

Agradeço toda gentileza 

recebida em cada cidade por 

onde Paulo e eu tivemos a 

felicidade de sermos 

recebidos com tamanha 

deferência! Sentimo-nos  

congregados.  Somos como 

ás tramas dos teares. Os fios 

se entrelaçam para formarem 

o tecido. Em suas cores 

diversas eles não deixam de 

ser o que são; apenas entram 

na trama que comporá o todo. 

È a vida na prática,  é a trama 

da existência e sua riqueza 

insondável.  

A passagem não foi 

transitória, pois trouxemos 

vocês definitivamente em 

nosso coração.  

Vamos juntos “Ser um 

presente para o mundo”. 

Com um abraço de apreço e 

alegria 

Marilene 

 

 

Estamos caminhando com 

o coração vibrando pelas 

grandes emoções que temos 

experimentado neste trans-

curso de tempo visitando 

clubes, Casas da Amizade, 

Interact e Rotaract.  

Em cada chegada uma 

surpresa agradável, um dia 

de aprendizado e um final 

de noite coroado pelo 

carinho, respeito e estímulo 

de tantas pessoas que 

cruzaram nosso caminho. 

Parecemo-nos velhos  

conhecidos !  

Esta afinidade advém dos 

nossos mesmos ideais, 

nossa forma de ver o 

mundo e o desejo de torná-

lo melhor.  

Porém é interessante per-

ceber que a singularidade é 

um tesouro que não se 

esgota.   Constantemente, 

vivemos a aventura de 

desvendar nossos territó-

rios.  E é assim neste 

novelo que tenho desco-

berto em mim a capacidade 

de relacionar-me com 

tantas histórias ricas de 

paixão pelo Rotary e suas 

causas humanitárias.  

Estou animada pela 

promessa de ver reativada 

Associações até então 

adormecidas, ouvir relatos 

de outras que fomentam o 

companheirismo e 

trabalham em prol da 

comunidade, trocar idéias, 

esclarecer e motivar outras, 

que já não comungavam 

dos nossos objetivos e 

reanimaram após uma  

conversa  amigável e 

sincera.  

O certo minhas 

companheiras é que não 

podemos parar. Como 

deixar de caminhar se de 

nós depende o entusiasmo 

de nossos esposos, 

familiares, amigos e toda 

uma comunidade que já nos 

veem com olhos de amor. 

Problemas são vírgulas... 

Importante é o ponto final, 

pois nele se encontra a 

solução.  

Agradeço toda gentileza 

recebida em cada cidade 

por onde Paulo e eu 

tivemos a felicidade de 

sermos recebidos com 

recebidos com tamanha 

deferência! Sentimo-nos  

congregados.  Somos como 

ás tramas dos teares. Os fios 

se entrelaçam para 

formarem o tecido. Em suas 

cores diversas eles não 

deixam de ser o que são; 

apenas entram na trama que 

comporá o todo. È a vida na 

prática,  é a trama da 

existência e sua riqueza 

insondável.  

A passagem não foi 

transitória, pois trouxemos 

vocês definitivamente em 

nosso coração.  

Vamos juntos “Ser um 

presente para o mundo”. 

Com um abraço de apreço e 

alegria. 

 

Marilene 

 

 

Marilene Rodrigues Ferreira – 
Coordenadora 2015/16 
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Onde Anda nossa Coordenadora 
companheiras também fazem 

sua contribuição para a 

Casinha Feliz 

 

 
Em Três Pontas, houve pro-

messa de reabertura da ASR. 

 

Marilene falou sobre o 

projeto End Polio Now na 

rádio Local, tirou foto com 

as companheiras da ASR de 

Candeias. 

 

 
 

Em Cláudio não foi dife-

rente, a coordenadora foi 

recebida no Marco Rotário 

por companheiras, tirou foto 

com todas as companheiras 

da ASR de Cláudio, as 

 

 
Em Oliveira a  Coordenadora 

Marilene Rodrigues Ferreira , 

plantou arvore, esteve com as 

coordenadoras Darcy, Magali e 

a Coordenadora Indicada Vani. 

Após fez pose com as compa-

nheiras da ASR de Oliveira. 

 

Em Candeias a Coordena-dora 

Cumprindo o seu propósito, a 

ACCCOM inicia um importante 

passo para o combate ao câncer: 

a criação do Centro da Mulher, 

voltado à prevenção, através de 

exames e rastreamento dos 

cânceres que mais afetam a 

população feminina. Com o 

apoio da Coordenadoria do 

Distrito 4560 poderemos fazer 

mais pelos pacientes com câncer. 

  

Vamos Participar deste 

projeto? Doe R$0,25 por dia 

até 31 de dezembro de 2015. 
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Rotaract e Interact do Distrito 4560  

 
Rotaract Club de Itapecerica No 

dia 30 de julho fez uma 

campanha de conscientização do 

uso da água. Um projeto da 

Comissão  Comunidade junta-

mente com a Subcomissão de 

meio ambiente e imagem 

pública. Os jovens visitaram as 

lojas da cidade entregando um 

folder explicativo. Parabéns 

Jovens! 

 
Rotaract Club de Pains  fez 

doação de 100 cadernos 

recebedos do Rotaract Club de 

Carmo da Mata e aproxima-

damente a mesma quantidade de 

·         Reunião Conjunta com 

Rotary Clube do  Rotaract 

Itaúna cidade Universitária - No 

dia 27/07/2015 o Rotaract de 

Itaúna foi convidado a participar 

de uma reunião conjunta com o 

Rotary de Itaúna - Cidade 

Universitária, como uma 

oportunidade de realizar 

projetos em conjunto e estreitar 

laços rotários.

 

 

 

livros arrecadados pelo RCT 

Pains para biblioteca da mesma. 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

qualificações para 

associar-se ao clube. 

- Participar do Seminário 

do Desenvolvimento do 

Quadro Associativo em 

Varginha dia 15/08 

Notícias de nossos 

companheiros  
 

 Estamos dando as boas vindas aos 

novos companheiros que 

ingressaram em nossos clubes 

neste mês de julho: Sejam bem 

vindos: Erivaldo do Rotary Club 

de Iguatama; Arnaldo e Luiz do 

Rotary de Divinópolis Oeste 

 

Dia 15 de Agosto 
Seminário do 

Desenvolvimento 
do Quadro 
Associativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Conduzir iniciativas para 

apoiar o desenvolvimento 

e expansão do quadro 

associativo.  

- Promover participação 

no seminário distrital do 

quadro associativo.  

- Convidar ex-bolsistas e 

exparticipantes de equipes 

de Intercâmbio de Grupos 

de Estudos com as devidas 

- Planejar e realizar 

reunião mensal do 

conselho diretor do clube. 

- Promover participação 

na conferência distrital. - 

Enviar relatório mensal de 

frequência e sobre o 

quadro associativo ao 

governador ou secretário 

distrital até 15 dias após a 

última reunião do mês.  

Agenda dos Presidentes de Clubes em Agosto 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 
Durante o mês de julho a 

Representação Distrital de 

Rotaract Realizou 3 visitas 

oficiais, com intuito de conhecer 

um pouco mais cada clube e 

auxilia–los para a realização de 

um excelente trabalho neste 

novo ano rotário. A RDR 

Thainara visitou o Rotaract 

Clube de Arcos, Rotaract Clube 

de Formiga e o Rotaract Clube 

de Carmo da Mata. 

Projetos Destaque dos Clubes 

de Rotaract no mês de Julho 

·         Caixa da Amizade do 

Rotaract Clube de Arcos - o 

projeto proporciona união e 

conhecimento sobre novas 

culturas a cada companheiro do 

clube 

·         Doação de Sangue do 

Rotaract Clube de Carmo da 

Mata - os associados do clube 

foram levados à sede mais 

próxima da fundação Hemo-

ninas, para fazer a sua doação. 

Após realizar tal gesto de 

solidariedade, aconteceu uma 

pequena panfletagem sobre a 

importância de ser um doador 

(a). Os panfletos usados foram 

fornecidos pela própria funda-

ção. 

·         Reunião Conjunta com 

Rotary Clube do  Rotaract 

Itaúna cidade Universitária - No 

dia 27/07/2015 o Rotaract de 

Itaúna foi convidado a participar 

de uma reunião conjunta com o 

Rotary de Itaúna - Cidade 

Universitária, como uma 

oportunidade de realizar 

projetos em conjunto e estreitar 

laços rotários 
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O Distrito 4560 possui um grande número de empresas que são empresas Cidadãs, 
Empresas que fazem a diferença e contribuem com a ABTRF, ajudando-nos a ajudar. São 
estas empresas que fazem a diferença no Distrito 4560. Obrigada! 
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Rotary Club de Poços de 

Caldas-Sul realiza Projeto 

cricket incentivando jovens 
no esporte. Parabéns. 
 

 
O Rotary Club de Itajubá 

Realizou uma Noite de 

Massas no Buffet Casa 

Grande em prol da Casa de 

Recuperação Piedade de 

Maria. Parabéns aos com-

panheiros pelo desempe-

nho. 

 

 

Intercambista do Rotary Club 

de Monte Sião - Distrito 

4560, Gumercindo André 

Cardoso Dias, na manhã do 

dia 29/07 de 2015, embarcou 

para o México, onde ficará 

10 meses através do Rotary 

Exchange, ou seja, Inter-

câmbio do Rotary Interna-

tional, Gumercindo está indo 

para o Distrito 4130 de 

Rotary International na 

região de Monte Rey no 

estado de Nuevo Leon no 

México . 

 
 

O Rotary de Divinópolis 

Leste realizou a sua tradicio-

nal festa Julina em sua sede. 

O Clima era de Descontração 

e alegria. Companheiros  e 

companheiras de caracteriza-

ram com muito bom gosto. 

 
Presidente Sueli Vitória 

Tavares recebe os intercam-

bistas que estiveram repre-

sentando o Rotary de 

Divinópolis Leste no México. 

Igor Milani e Natália Rosa 

sejam bem vindos! 

 
 

Dois novos companheiros 

ingressam nas fileiras do Rotary 

de Divinópolis Oeste. Sejam bem 

vindos Arnaldo e Luíz. 

 
O Rotary de Divinópolis Oeste 

realizou a festiva dos pais em 

clima de descontração e muito 

companheirismo 

 
 

Rotary de Itaúna Cidade 

Universitária faz entrega de 

cadeira especial para jovem 

Vitória 

 
 

Rotary Club de Bambuí e Casa da 

Amizade fizeram entrega de mais 

de 800 peças de roupas arreca-

dadas durante a Campanha do 

Agasalho realizado a “Rocinha”. 

Também foram entregues 50 

cobertores a instituição. “Os 

cobertores serão utilizados pelas 

mais de 100 crianças que passam 

pelo abrigo todos os dias; onde 

recebem alimento, entreteni-

mento e cultura; Mantendo-as 

fora das ruas estamos investindo 

no futuro dessas crianças”  

 
 

Rotary Club de Pains realiza 

baile dançante, cuja renda será 

revertida para entidades locais. 

 
 

Rotary Club de Lavras–Sul 

realiza festa julina em parceria 

com o Galpão Cidadão 

 
 

O Rotary Club Lavras-Dos Ipês 

realiza toda quarta-feira as 7:30 

horas o café Rotário na Casa do 

Pão, onde trocam ideias 

rotárias. 

 
 

O Rotary Club Pouso Alegre-

Das Geraes realizou almoço 

beneficente. Sucesso Total 

 

CLUBES EM DESTAQUE 

   Alberto Bittencourt 

 

 

  

  



 Governadores Assistentes em Ação 

 
 
 

. 
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Governador Assistente da área 1 – 

Lázaro Cleudinei fazendo sua visita 

ao Rotary Club de Monte Sião. 

 
Participando de Festiva de Posse em 

Brazópolis (área 2) com sua esposa 

Veruska 

 
Governador Assistente da área 2  

Joaquim Lourenço em reunião 

Festiva em Brazópolis, discursa aos 

companheiros 

 
Governador Assistente Wemerson 

Alves Simão da área 06, faz sua 

visita ao Rotary Club de Arcos e fala 

aos companheiros. 

 

 

 
Governador Assistente Carlos 

Alberto da área 12 participa de 

reunião em Perdões e Festa Julina do 

Lavras Sul 

 

 
Em Nepomuceno e no Rotary Club 

de Lavras o Governador Assistente  

Carlos Alberto faz entrega do guia 

distrital. 

 

 

 

 

 

 

 
Governador Assistente da Área 06 

Wemerson Simão Visita RC de 

Pains e Iguatama, fazendo suas 

orientações sobre o novo ano 

2015/16. 

 
GA Wemerson participa da Posse 

do Companheiro Erivaldo do 

Rotary Club de Iguatama no dia 

29/07/2015. 

 

Estamos aguardando notícias de 

todos os Governadores Assistentes 

e Clubes do Distrito para 

podermos publicar. 

Compartilhe o que seu club 

realiza. 

Sucesso a todos os Governadores 

Assistentes e Presidentes de 

clubes neste ano rotário 2015/16 

 



 
 
 
 
 
 
 
  

Quadro Estatístico de Frequência e Movimentação de Sócios - D 4560 - julho 2015 

Nº Rotary Club de 
Nº 

Reuniões 

Sócios Informados por: Admissão Baixas % 

RI 
30/06/2015 

Club 
31/07/2015 

julho/ 
2015 

julho/ 
2015 Frequência 

1 Alfenas (8192)  20 20    

2 Alfenas- Norte (8193)  04 23 23 - - 95,65 

3 Arcos  (8194) 05 11 11 - - 93,18 

4 Bambuí (8195) 04 19 22 - - 72,73 

5 Boa Esperança (8196) 04 24 24 - - 73,00 

6 Bom Sucesso (25292) 04 17 17 - - 77,94 

7 Brazópolis (8198) 04 19 19 -  76,32 

8 Camacho (84366)  13 13 - -  

9 Cambuí (30655)  12 12 - -  

10 Cambuquira (8199) 04 08 08 - - 100,00 

11 Campo Belo (8201) 04 20 20 - - 75,00 

12 Candeias (8202) 04 19 19 - - 84,20 

13 Carmo da Mata (51050) 04 15 15 - - 90,50 

14 Carmo do Cajuru (8204) 04 23 23 - - 87,67 

15 Carmo do Rio Claro (8205) 04 11 14 - - 92,00 

16 Caxambu (8206)  16 16    

17 Cláudio (8207) 04 25 25 - - 80,00 

18 Córrego Fundo (82468) 04 21 21 - - 63,09 

18 Cristais (22913) 03 15 15 - - 81,75 

20 Cruzília (8208)  15 15    

21 Divinópolis (8209) 04 19 21 02 - 68,00 

22 Divinópolis Leste (8210) 05 47 49 02 - 91,00 

23 Divinópolis Oeste (8211) 05 35 35 - - 81,28 

24 Elói Mendes (8212) 05 41 41 - - 83,40 

25 Formiga (8213)  19 19    

26 Guaxupé (8214)  22 22    

27 Iguatama (8215) 04 22 22 01 - 70,00 

28 Ilicínea (84198) 04 12 12 - - 75,00 

29 Itajubá (8216) 05 18 18 - - 97,14 

30 Itajubá 19 de Março (25350) 05 13 14 - - 89,99 

31 Itajubá-Oeste  (8219)  22 22  -  

32 Itanhandú (24157) 04 12 13 - - 79,00 

33 Itapecerica (8219) 03 40 38 - 02 68,00 

34 Itaúna  (8220) 05 33 33 - - 76,50 

35 Itaúna-Cidade Educativa (22535) 04 25 25 - - 69,00 

36 Itaúna-Cidade Universitária (22536 04 21 21 - - 87,50 

37 Lavras  (8223) 04 22 21 - - 76,82 

38 Lavras-Dos Ipês (86677) 03 20 20 - - 67,03 

39 Lavras-Sul (8224) 05 25 25 - - 65,60 

40 Machado (8225) 04 19 19 - - 90,70 

41 Mateus Leme – Centro (82941) 04 14 15 - - 90,00 

42 Monsenhor Paulo (8227)  14 14    

43 Monte Sião (27238) 05 17 17 - 01 72,20 

44 Nepomuceno (86214) 04 21 19 - 02 65,78 

45 Oliveira (8228) 03 19 19 - - 93,00 

46 Ouro Fino (64674) 04 23 23 01 01 70,00 

47 Pains (8229) 04 14 14 - - 95,00 

48 Perdões (58389) 05 30 30 - - 91,00 

49 Pimenta (51506) 04 12 12 - - 75,00 

50 Piumhi (8230)  03 24 24 - - 100,00 

51 Poços de Caldas  (8232)  05 28 20 - - 70,00 

52 Poços de Caldas Sul (8233)  04 17 17 - - 60,29 

53 Pouso Alegre-Das Gerais (60746) 04 14 14 - - 80,00 

54 Pouso Alegre-Sul  (51719) 05 30 25 - - 65,60 

55 São Gonçalo do Pará (30790) 05 06 07 02 01 100,00 

56 São Gonçalo do Sapucaí (8236) 04 17 22 05 - 83,00 

57 São Lourenço (8237) 04 08 08 - - 95,00 

58 São Tiago (8238) 03 17 17 - - 80,00 

59 Três Corações (8240) 04 29 29 - - 87,00 

60 Três Pontas (8241) 04 23 23 - - 80,00 

61 Varginha (8242) 04 21 21 - - 87,28 

 Total de companheiros no Mês  1231 1237    

O Numero de associados registrado com data de  30/06/2015 são dados do RI  

Ranking de Frequência do Mês de Julho 
Ranking de frequência até 25 sócios Ranking de frequência acima 26 sócios  

Classificação Rotary Club  Classificação Rotary Club  

1º lugar 

São Gonçalo do Pará –Cambuquira  -Piumhi– 
100% 1º lugar Divinópolis Leste - Perdões  – 91%  

2º lugar Itajubá – 97,14% 2º lugar Três Corações – 87%  

3º lugar Alfenas-Norte - São Lourenço – Pains 95% 3º lugar Eloi Mendes – 83,40  

4º lugar Arcos – 93,18% 4º lugar Divinópolis Oeste – 81,28%  

5º lugar Oliveira – 93% 5º lugar Itaúna – 76,50%  

Expediente 
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Presidente do RI 2015/16 – K.R. 

Ravindran 

 

Diretor Regional do RI – José 

Ubiracy Silva 

 

Secretaria (Sede Mundial) - One 

Rotary Center - 1560 Sherman 
Avenue - Evastn, Illinois, 60201-

3698 - USA - Tel: + 1 847 866 3000 

     + 1 847 328 8554  
Centro de Serviços no Brasil - 

Rotary International Brazil Office - 

Rua Tagipuru, 209, Barra Funda - 
CEP 01156-000 -SP. Tel:(11)-

38262966 Fax: (11) 36676575 - 

www.rotary.org.br 

Gerência - Celso Fontanelli -

celso.fontanelli@rotary.org 

Supervisor de Clubes e distritos - 
Débora Watanabe - 

debora.watanabe@rotary.org 

 

Distrito 4560 

Governador 2015/2016–  

Paulo Roberto Ramos 

Rua Teresópolis, 341- 35500-174 – 

Divinópolis – MG Fone: +55(37) 
3214-5543 e 37-9965-2903 
E-mail paulossomar@hotmail.com 

Secretário Distrital – Anderson 

Alves Costa 
Rua Antônio B. Pereira, 20  - Ch 

Divinópolis -  MG –355005-000 

Telefone: (37) 32227644 Celular 

(37)99239845 
E-mail : andersonalvesc@hotmail.com 
Tesoureiro Distrital – José 

Geraldo Secundino – Rua 

Itapecerica, 1000 Aptº 201 - Sidil 
Divinópolis/MG – 35500-018  - 

Telefone: (37) 3222-4674 – 

99861396 
E-mai - jgsecundino@gmail.com 

 

Centro de Serviços do Distrito 

4560 - Marlene Matos 
Rua Doutor Álvaro Botelho, 401 

Caixa postal nº 200 - 37200-000 – 
Lavras – MG. Email:rotary4560 

escritoriocentral@gmail.com 

Secretaria Governadoria – Maria 

Izabel Ricardo -  Av. Antônio O. 

Morias, 1970  - 35500-171 – 
Divinópolis/MG -Tel: (37) 3221-

6644 - Email: 

administrativo@casadorotarianodiv.c
om.br 

Instrutor Distrital – Carlos 

Alberto Araujo Peçanha 

Rua Muriaé, 1370-  São Judas 

Tadeu - 35500-250- Divinópolis-

MG  Telef.: (37) 3212-2112 - 
Celular: (379987-9112 

E-mail: caapecanha@gmail.com 

Governador Eleito 2016/17 – João 

Otávio Veiga Rodrigues –Poços de 

Caldas  Tel.(35) 37142-2620   

Governador Indicado 2017/18 

João Bosco ribeiro Bezé-  Oliveira 

– Tel. (37) 3331-5435  
Carta Mensal – Redação, Digitação 
e Diagramação – Ana Maria 

Henriques Horta Ribeiro –  

Email: hortaribeiro@gmail.com 
Conferência e Correção – José 

Maria Ribeiro –Tel.37-3221-2056 

 

http://www.rotary.org.br/
mailto:-celso.fontanelli@rotary.org
mailto:-celso.fontanelli@rotary.org
mailto:debora.watanabe@rotary.org
mailto:paulossomar@hotmail.com
mailto:andersonalvesc@hotmail.com
mailto:E-mai%20-%20jgsecundino@gmail.com
mailto:rotary4560%20escritoriocentral@gmail.com
mailto:rotary4560%20escritoriocentral@gmail.com
mailto:secretariarotary2014@gmail.com
mailto:secretariarotary2014@gmail.com
mailto:caapecanha@gmail.com
mailto:hortaribeiro@gmail.com
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DEMOSNTRATIVO DOS LANÇAMENTOS DA AÇÃO ENTRE AMIGOS 2014/2015 

      CONTROLE DE VENDA DOS BILHETES DA AÇÃO ENTRE AMIGOS 
  Bilhetes impressos 12500 20,00 250000,00 
  Bilhetes vendidos 8840 20,00 176800,00 
  Bilhetes vendidos 178 10,00 1780,00 
  Bilhetes devolvidos 3482 20,00 69640,00 
  Bilhetes devolvidos 

 
10,00 1780,00 

  Sub total 12500 
 

250000,00 
  

      PRESTAÇÃO DE CONTAS AÇÃO ENTRE AMIGOS 2014/2015 

HISTORICO BILHETES VALOR CREDITO DEBITO TOTAL 
Saldo inicial da conta 18/07/2014         33149,23 
Bilhetes vendidos 8840 20,00 176800,00   209949,23 
Bilhetes vendidos 178 10,00 1780,00   211729,23 
Pagamento de impressão de bilhetes       1250,00 210479,23 
Aquisição de Note book       2298,95 208180,28 
Complemento de Projetos Distritais       747,02 207433,26 
Aquisição de veículos       67600,00 139833,26 
Pagamento Fortil       245,00 139588,26 
Doado a Fundação Rotária       84263,20 55325,06 
Doação FR - RC. Ouro Fino     

 
82,20 55242,86 

Doação FR - Titulo PH       3060,00 52182,86 
Doado a Fundação Rotária       9315,00 42867,86 
Depósito em C/C rest. valores recebidos     996,60   43864,46 

Saldo conta distrital         43864,46 
 

PLANEJAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS FUNDO 

DISTRITAL 2015/2016 

   

NUMERO DE ASSOCIADOS EM 01/07/2015 (mesmo critério per capta de RI)   1235 

VALOR DA TAXA DISTRITAL   165,00 

VALOR A SER DISTRIBUIDO CONFORME FUNDO DISTRITAL   203775,00 

   
Despesas da Conferência Distrital 0,60 122265,00 

Eventos de Rotaract. Interact e  Núcleo Rotary de desenvolvimento comunitário 0,04 8151,00 

Despesas de escritório e de visitas oficiais do Governador 0,14 28528,50 

Despesas de Governadores Assistentes 0,07 14264,25 

Colégio de Governadores - despesas de manutenção e de formação de reservas 0,05 10188,75 

Despesas para realização do Seminário de Treinamento de Presidentes eleitos e      

da Assembleia Distrital dos clubes  e despesas prévias do Governador Eleito (2016/17) 0,07 14264,25 

Despesas Governador Indicado - treinamento Pré-Instituto Rotário. 0,03 6113,25 

  1,00 203775,00 

 

Companheira Paul Harris 
Na reunião do dia 21/07/2015 do Rotary 

de Itaúna - Cidade Educativa, a jovem 

rotaractiana e Secretária - 2015/16 do 

Rotaract de Itaúna, Carine Silva, foi 

agraciada pelos rotarianos com o Título 

de Companheira Paul Harris, que 

corresponde a uma doação de $1,000 

dólares para o End Polio Now , projeto 

do Rotary Internacional para erradicação 

da Pólio no Mundo. 

Tal honraria se deu pelos seus trabalhos 

na Gestão 2014/15 junto à Governa-

doria de Rotary do Distrito 4560. 

Governador Angelo Antonio de Freitas 

fez a entrega do titulo em nome do 

distrito. Parabéns Companheira!! 

 

https://www.facebook.com/RotaryCidadeEducativa
https://www.facebook.com/RotaryCidadeEducativa
https://www.facebook.com/EndPolioNow


 
 
 
  
EP  
 

 
 
 
 

No Mês de Julho o Governador Paulo Roberto esteve 

visitando sete cidades do Distrito 4560. Suas visitas 

oficiais se iniciaram na cidade de Cláudio 

 
A segunda cidade visitada pelo Governador foi Três 

Pontas 

 
A terceira cidade a receber o governador Paulo foi 

Candeias e também no marco rotário fizeram sua 

recepção. 

 

 ONDE  ANDA O GOVERNADOR PAULO ROBERTO RAMOS 

 
Na segunda semana os Rotarys Visitados foram: 

Oliveira, São Gonçalo do Sapucaí, Monsenhor Paulo 

e Cristais, onde sempre foi muito bem recebido. 
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