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Cada peça conta!
Aproveite ao máximo sua associação do Rotary!

gosto é o Mês do Desenvolvimento do Quadro AAssociativo, momento de celebrar as conquistas 

do seu clube e divulgar as melhorias que ele faz 

no seu bairro, na sua cidade e no mundo! Muitos se 

associam ao Rotary para servir local e globalmente, 

promovendo a compreensão internacional ao lado de 

amigos.

 Oferecemos muitos programas que visam o 

engajamento com os companheiros do seu e de outros 

clubes e distrito. Veja alguns exemplos:

Ÿ Por meio do  você Intercâmbio Rotário da Amizade

conhece novas culturas e faz amizades no mundo 

inteiro. Conheça o programa e fale com a comissão 

do seu distrito para participar.

Ÿ Ao ingressar em um  Grupo de Companheirismo

você compartilha interesses e hobbies com pessoas 

afins. Leia sobre algumas experiências com estes 

grupos.

Ÿ Agregue seu conhecimento a um Grupo Rotarianos 

em Ação e aproveite para ajudar os rotarianos com 

seus projetos. Leia sobre alguns projetos e atividades 

desses grupos.

Ÿ Ao patrocinar um Interact e um Rotaract você pro-

move o engajamento da comunidade e garante a 

sustentabilidade de iniciativas.

Ÿ As Avenidas de Serviços fazem parte dos princípios 

rotários e norteiam as atividades dos clubes: 

Ÿ Serviços Internos focam no companheirismo entre 

os associados e facilitam o alcance de um relaciona-

mento mais forte destes com a comunidade. Veja 

como um clube de Uganda levou esperança a comu-

nidades locais com projetos em prol da saúde.

Ÿ Serviços à Comunidade focam na melhoria da 

qualidade de vida e no atendimento do interesse 

público. Veja como o Rotary Club de Bozeman 

Sunrise, nos EUA, uniu sua comunidade.

Ÿ Serviços Internacionais visam a promoção global da 

paz e compreensão. Os 

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

patrocinar ou ser volun-

tários em projetos no 

exterior ou comparecer a 

uma feira de projetos.
Ÿ

Ÿ Serviços Pro�ssionais incentivam os rotarianos a 

trabalharem com integridade e contribuírem à 

solução de problemas sociais. Veja como promover 

os Serviços Profissionais por meio de projetos de 

clube.

Ÿ Serviços à Juventude reconhecem a importância da 

capacitação dos jovens. Veja como Rotaract Clubs 

estão fortalecendo comunidades com projetos 

sustentáveis.

UMA NOVA ABORDAGEM PARA O QUADRO ASSOCIATIVO
Use os recursos abaixo para dar aos rotarianos uma 

experiência renovada no Rotary:

Ÿ Fortalecendo o Quadro Associativo: auxilia a identi-

ficar problemas no clube

Ÿ Conecte-se com Associados em Potencial: ajuda a 

aumentar o número de associados no clube.

CENTENÁRIO DA FUNDAÇÃO ROTÁRIA
 A nossa Fundação completará 100 anos em 2016-

17! Como uma das maiores organizações humanitárias 

do mundo, ela apoia milhares de projetos que visam 

fornecer água limpa, combater doenças e promover a 

paz e a educação, além de se dedicar à campanha global 

contra a paralisia infantil.

Ÿ Saiba mais sobre a 

Fundação Rotária;

Ÿ Baixe informações e 

recursos para comemo-

rar o centenário;

Ÿ Compre o livro. Fazendo 

o Bem no Mundo.
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 George Campbell, dono da empresa para a qual eu trabalha-

va, me convidou para o Rotary 40 anos atrás. Naquela época, era 

muito comum nos Estados Unidos o chefe convidar o funcionário 

para se associar ao Rotary Club. Para ele, estar no Rotary era bom para 

os negócios e para a comunidade, e cabia a você simplesmente 

aceitar. Não é de se estranhar que, graças a essa cultura, o número de 

associados cresceu bastante naquele tempo.

 George me advertiu para não usar o Rotary como desculpa 

para ficar displicente no trabalho. Isso não foi problema para mim, 

pois continuei sendo um bom funcionário e arrumava tempo para ir 

à reunião do clube na hora do almoço e servir em comissões. Eu 

nunca tive que me preocupar se o horário de almoço mais longo que 

eu tirava uma vez na semana atrapalharia meu avanço profissional, 

ou se meu chefe ficaria zangado se eu estivesse em uma ligação para 

o Rotary durante o horário de expediente.

 Hoje as coisas estão diferentes. Grande parte das empresas 

não tolera que seus funcionários desperdicem tempo em outra coisa 

que não seja o serviço, e não é todo gerente que valoriza o voluntaria-

do. É difícil aproveitar uma reunião do Rotary se o seu telefone fica 

apitando constantemente com novas mensagens do seu trabalho. E 

ficou mais difícil ainda equilibrar o Rotary e a vida profissional. O 

modelo que impulsionou o nosso crescimento no passado é o que 

impede a nossa expansão atualmente.

 Foi por este motivo que o último Conselho de Legislação 

aprovou medidas inovadoras que permitem aos clubes variar o 

horário das reuniões e expandir o número de associados em potenci-

al. Os clubes passaram a ter mais flexibilidade para atender às 

necessidades dos seus associados e derrubar o máximo de barreiras 

ao crescimento do quadro associativo. Mas há uma barreira que 

somente cada um de nós pode derrubar. Muitos companheiros não 

convidam outras pessoas para se associarem – e isso é um grande 

problema.

 Sempre que falo a um grupo de rotarianos sobre a necessida-

de de termos mais mãos dispostas, mais corações afetuosos e mais 

mentes brilhantes para fazermos o nosso trabalho, todos aplaudem. 

Mas essas mãos, corações e mentes não aparecerão nos clubes como 

num passe de mágica. Temos que convidar as pessoas para se 

associarem. O convite é algo que só você pode fazer aos seus conheci-

dos. Ele é um presente. É dizer a alguém: “você tem o talento, as 

habilidades e o caráter que a nossa comunidade precisa para ficar 

melhor, e eu preciso que esteja do meu lado para que isso aconteça”.

 Eu sou o presidente do Rotary International, mas só posso 

convidar as pessoas a se associarem ao meu Rotary Club de 

Chattanooga. Eu não tenho o poder de fortalecer o seu clube ou a sua 

comunidade. Só você pode fazer isso, convidando pessoas qualifica-

das para, ao seu lado, ajudarem o Rotary a Servir a Humanidade.

John F. Germ
Presidente ����-��

Eu sou o presidente do Rotary International, mas só posso convidar as pessoas a se associarem ao meu Rotary Club de Chattanooga.
Eu não tenho o poder de fortalecer o seu clube ou a sua comunidade.

Só você pode fazer isso, convidando pessoas quali�cadas para, ao seu lado, ajudarem o Rotary a Servir a Humanidade.

 O novo ano rotário, sob a liderança do presidente John Germ 

em todo o mundo, dá chance às novas lideranças mostrarem a força 

do Rotary. Mostrar o que é Rotary em nossas empresas, em nossas 

profissões e nos contatos que travamos. Mostrar oportunidades para 

que as comunidades vejam os rotarianos agindo com honestidade, 

generosidade, cortesia e respeito, a serviço da Humanidade. 

            Não nos esqueçamos, caros companheiros, que a missão do 

Rotary é simples e todos devemos tê-la em mente: Servir na comuni-

dade, servir no lugar de trabalho, enfim, servir no mundo. Isso nos 

mostra os objetivos de prestar serviços humanitários, de fomentar 

um elevado padrão ético em todas as profissões e buscar a paz e a boa 

vontade entre os homens. 

            Esses objetivos de ordem geral, ao longo do tempo, assumiram 

a forma de programas. Esses programas têm a capacidade de dirigir 

os nossos esforços e recursos para pontos específicos, alavancando o 

interesse coletivo e produzindo resultados de expressão mundial. 

            Os rotarianos têm um compromisso com a humanidade, que 

inclui a compaixão e a ajuda prática àqueles cujas vidas têm sido 

afetadas pela pobreza, pela doença, pela ignorância e pelos desastres 

da natureza. Nosso dever, enquanto rotarianos, é oferecer soluções 

viáveis aos problemas que afligem a espécie humana. Nosso dever é 

ajudar àqueles que necessitam de uma simples assistência para 

recolocar suas vidas no caminho certo. 

            Muitos de nós concorda que Rotary nos tornou melhores seres 

humanos. Sem o Rotary em nossas vidas, talvez não tivéssemos a 

oportunidade de dar tanto de nós mesmos. E sem o sistema organiza-

do do Rotary de prestar serviços, a nossa contribuição talvez não 

alcançasse tantas pessoas ou chegasse a locais tão distantes! Rotary 

nos dá esta oportunidade para fazermos o bem. E não é lícito que 

sejamos atingidos pelo arrependimento pelas ações humanitárias 

que deixaram de ser tomadas.

            Este ano ocorrerá o Centenário da nossa Fundação Rotária – 

Fazendo o bem no Mundo – um grande momento que nos leva a 

refletir sobre a responsabilidade que temos com o ideal de Servir, 

objetivo maior da nossa Instituição para que sejam cumpridas 

integralmente as metas fixadas pelo nosso presidente John Germ, 

fazendo com que o Rotary esteja sempre a serviço da humanidade. 

Neste começo de jornada buscamos alcançar um objetivo comum: 

mostrar que é possível um Rotary melhor, para comunidades 

melhores, para um futuro melhor, porque servir à humanidade é a 

melhor obra de uma vida, como diz o lema do nosso presidente. 

            Para finalizar, conclamo a todos a estarem comigo no Recife – 

a Veneza Brasileira – participando do maior Instituto Rotário do 

Brasil, nos dias 25, 26 e 27 de agosto. Espero vocês e seus cônjuges de 

braços abertos, dando as boas-vindas ao presidente John Germ e sua 

esposa Judy. 

José Ubiracy Silva
Diretor Rotary International

Não nos esqueçamos, caros companheiros, que a missão do Rotary é simples e todos devemos tê-la em mente:
Servir na comunidade, servir no lugar de trabalho, en�m, servir no mundo
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Amigos: 

 O que atrai você ao adentrar em uma casa? 

Naturalmente, tudo o que denota limpeza, ordem, bom 

gosto, leveza, alegria.

 O que atrai você ao conhecer uma pessoa? 

Evidente que o asseio, o cuidado com a vestimenta, a 

palavra bem colocada, a discrição, o gestual elegante, 

tudo, enfim, que indique simpatia, acolhimento, 

respeito, inteligência, cultura terão peso determinan-

te.

 O que atrai você ao se transferir para outra 

cidade? Decerto que a cidadania de seus moradores, a 

ordem no trânsito, seus jardins bem cuidados, ativida-

des culturais, administração bem feita e escolas com 

bom nível de ensino indicarão uma comunidade 

agradável, digna de receber sua família.

 Quando atraímos um novo associado ao nosso 

Rotary Club devemos passar para ele e para os demais 

associados do grupo a alegria e suavidade do 

Companheirismo, a oportunidade do SERVIR, o acolhi-

mento dos verdadeiros amigos, exercitando a arte de 

ouvir o que ele tem a dizer, o que o outro pode melhorar 

em nossos projetos. 

 A  s o l e n i d a d e  d e  a s s o c i a r  m a i s  u m 

Companheiro em nosso Rotary Club deve ser um 

momento especial, de maneira que ele/ela e sua 

família sintam-se acolhidos pela família rotária!  

O exercício da benemerência e do amor ao próximo 

deve começar em nossas próprias fileiras rotárias, 

para que a Prova Quádrupla não seja arranhada, 

sequer de leve.

 Ninguém permanece em Rotary para jan-

tar/almoçar/lanchar. Isso se pode fazer em qualquer 

lugar e, mais confortavelmente em nossas casas. 

 As pessoas aproximam-se do Rotary para 

participarem dos serviços ensejados pelo Rotary e pela 

Fundação Rotária. É para isso que as pessoas tornam-

se Rotarianas. Para tal mister devem ser instruídas 

sobre Rotary, suas ferramentas e possibilidades. Em 

seguida, convidá-las a participarem de projetos e 

atividades rotárias. 

 As pessoas, os Rotarianos, querem ser úteis, 

querem estar comprometidos com causas humanitá-

rias, que dignifiquem a vida, a comunidade, sedimen-

tando a cidadania de seu povo.

 Observemos as carências de nossas cidades e 

desenvolvamos projetos para atender a tais carências, 

com o apoio dos empresários e dos órgãos públicos. 

Indaguem em suas comunidades o que eles necessi-

tam. Eles declararão de maneira clara o que falta, e, 

muitas vezes, não se trata de alimentos, mas de digni-

dade, saneamento básico, capacitação profissional, 

melhoria da saúde, etc.

 Vamos, Rotarianos amigos! Vamos em frente, 

abraçar nossas comunidades e fazer o melhor de nós, 

antes de pensar em nós, pois que Rotary está a serviço 

da Humanidade!

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

Quando atraímos um novo associado ao nosso Rotary Club devemos passar para ele e para os demais associados do 
grupo a alegria e suavidade do Companheirismo, a oportunidade do SERVIR, o acolhimento dos verdadeiros amigos, 

exercitando a arte de ouvir o que ele tem a dizer, o que o outro pode melhorar em nossos projetos. 

Curta a Página O�cial do Distrito 4560 no Facebook: www.facebook.com/rotary4560

http://www.facebook.com/rotary4560
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Condições de pagamento:

1. 30% (trinta por cento) do pedido via boleto, até 15 

de outubro de 2016:

2. 70% (setenta por cento) do pedido via boleto, até 

30 de novembro de 2016.

OBS: O não pagamento da primeira parcela cance-

lará o pedido realizado.

IMPORTANTE: A entrega será realizada a partir da 

segunda quinzena de novembro de 2016.

Contatos:

Walmor Zambroti - E-mail:  zambrot@globo.com

Virgilio Bandeira – E-mail:  virgiliolavras@gmail.com

 Contamos com seu entusiasmo e compro-

metimento nesta iniciativa de melhoria da nossa 

Imagem Pública e arrecadação para a Fundação 

Rotária.

Para fazer o pedido acesse:
www.cedup.com������panetone

 Visamos melhorar a arrecadação do Distrito 

4560, para apoiar a Fundação Rotária, que comple-

tará 100 anos ao longo desta gestão. São 100 anos de 

lutas, de grandes projetos, de aperfeiçoamentos, 

de conquistas e de algumas frustrações, mas tudo 

se reverteu em experiências que mudaram os 

rumos de nossa instituição.

 Quantos novos desafios à frente! Em 

homenagem à nossa Fundação Rotária, vamos 

efetuar a  maior arrecadação de recursos de nosso 

Distrito. Vamos vender, presentear, doar “Paneto-

nes da Amizade”. Para obter resultados diferentes, 

devemos buscar estratégias diferentes, mas prin-

cipalmente o apoio de todos vocês.

 O preço de venda de cada panetone é de R$ 

7,00 (sete reais) no sabor de frutas. Apenas serão 

aceitos pedidos para caixas fechadas com 12 pane-

tones, no valor de R$84,00 a caixa, sendo que uma 

parcela do resultado das vendas será depositada 

no Fundo Anual de Programas da Fundação Rotária 

em nome do Rotary Club ao qual o comprador 

pertencer.

 Os pedidos feitos pelos companheiros, e 

para melhor controle, devem ser realizados no 

CNPJ do clube ou no CPF de um companheiro que 

será o coordenador daquele grupo.

 As entregas serão concentradas na sede do 

clube, e nas cidades com mais de um clube será 

definido o clube concentrador, para facilitar a 

logística da distribuição.

 Pedimos o apoio de cada rotariano do 

Distrito 4560, para que adquira no míni-

mo duas caixas. A data final para 

realizar os pedidos será dia 15 de 

outubro de 2016. Quantidade 

mínima para o pedido (por 

Rotary Club) será de CINCO 

CAIXAS.

PANETONE DA AMIZADE�
VAMOS JUNTOS CONTRIBUIR COM A FUNDAÇÃO ROTÁRIA�

mailto:zambrot@globo.com
mailto:virgiliolavras@gmail.com
http://www.cedup.com/4560/panetone


 Queridas companheiras damas das Casas da Amizade, 

dando continuidade às nossas visitas, em agosto, estivemos em 

Divinópolis (ASR Leste e ASR Oeste), ASR de Itapecerica e Camacho 

onde não há ASR. A recepção ao casal governador tem sido muito 

acolhedora, agradecemos todo carinho e atenção de vocês. O Chá da 

amizade preparado com muito carinho e capricho oportuniza o 

companheirismo e amizade entre todas, mas, além disso, mostra a 

qualidade e competência das nossas companheiras em organizar 

eventos. A habilidade de organizar eventos é muito importante visto 

que os eventos capitalizam recursos econômicos os quais por sua vez 

viabilizarão projetos que irão atender as necessidades do bem estar 

da comunidade. Tenho visto alguns relatórios das atividades das ASR 

e parabenizo a todas pelas iniciativas e comprometimento no servir. 

Vivemos momentos marcantes nos Rotarys Days e nas reuniões com 

as companheiras. Através das fotos que vocês nos enviam, procura-

mos prestigiar a todas nas cartas mensais.

“NINGUÉM PODE AMAR ALGO DESCONHECIDO”

São Tomás de Aquino

 HISTÓRIA DAS ASR - Volto a sugerir que todas as ASR 

organizem um documento com a história da sua Casa. Coloquem 

algumas fotos mais relevantes e descrevam uma síntese do início, 

do desenvolvimento, dos principais projetos e como está atualmente 

funcionando a Casa da Amizade em sua cidade. Tentaremos reunir 

todas essas histórias em um livro abrangendo todo o distrito 4560. 

Certamente estamos dando um incentivo inicial, e esperamos que 

tenha continuidade nas próximas gestões. É uma maneira de 

valorizarmos o trabalho de todas vocês e compartilharmos idéias e 

experiências com todas ASR. 

 Ampliando nossas reflexões, citamos o livro do Co. 

Rotariano Almir de Paula Lima em relação ao Rotary: é preciso 

”conhecer para amar”. Ou seja, é preciso entender como funciona 

nossa instituição voluntária, porque razão existe um regimento e 

porque existem diretrizes a seguir. Da mesma maneira, nós, 

senhoras, e familiares de rotarianos ao nos organizamos em Casas 

da Amizade ou ASR, estamos nos dispondo a servir a comunidade sob 

a inspiração dos objetivos rotários. Por isso é importante que as 

esposas (os) de rotarianos (as) participem dos treinamentos junto 

com seus cônjuges para conhecerem melhor o funcionamento do 

Rotary. Segundo o Livro “(In) Formação Rotária para cônjuges de 

Rotarianos, da autora Lucilena Marcondes Coelho de Oliveira 

(esposa do EGD Luíz Coelho de Oliveira 1992-93-Limeira-SP), o papel 

da Esposa do Presidente de Clube é acompanhar seu cônjuge em 

todos os eventos e anfitrionar as companheiras e visitantes nas 

reuniões festivas e de companheirismo, e, mais relevante ainda é 

que a esposa de Presidente não pode faltar ao PETS, a ASSEMBLÉIA 

DISTRITAL, a POSSE DO GOVERNADOR, VISITA DO GOVERNADOR, 

SEMINÁRIOS DA FUNDAÇÃO ROTÁRIA E DQA. A autora afirma que as 

esposas de rotarianos fazem parte da Família rotária e estão ligadas 

a ela por intermédio do marido rotariano, assim, nos convida a 

“vestir a camisa” do servir junto ao cônjuge. Da mesma maneira, a 

experiente autora esclarece que cada esposa de Governador 

Assistente constitui um elo entre as esposas dos Presidentes e esposa 

do Governador Distrital, e, deve estar presente em todos os eventos 

do distrito junto à esposa do Presidente e demais esposas e, colaborar 

nos eventos diretamente ligados a área de atuação de seu marido 

Governador Assistente. 

 CHÁ DA AMIZADE - Ainda recorrendo às orientações de 

Lucilena Marcondes, relembramos que o chá se caracteriza por ser 

uma reunião onde a esposa do Governador comunica a todas as 

companheiras as metas, seus programas de atividades, solicitações 

e programação da Conferência. Geralmente ocorre no mesmo 

horário da Assembléia do Clube e serve como um momento para as 

companheiras relatarem os planos para o ano, mostrar fotos de 

campanhas realizadas e dirimir possíveis dúvidas.

 CAMPANHA DA “CASINHA FELIZ” -  Queridas amigas, a 

nossa Casinha Feliz, é um projeto de todas nós. A casinha está 

viajando pelo distrito em busca das doações para a nossa centenária 

Fundação Rotária. E, neste ano especial em que comemoramos os 

100 anos da fundação, convocamos a todos os Clubes e Casas da 

Amizade a participarem efetivamente das doações. Sugerimos, 

conforme recomendação do Presidente de Rotary International, 

John Germ, que cada um doe pelo menos $26,50 (vinte e seis dólares e 

cinqüenta centavos) em comemoração ao centenário. Este valor foi o 

primeiro donativo feito à fundação rotária em 1917. O que equivale 

atualmente em média a R$ 90,00 reais. Arredondamos para 100 

reais, 100 anos! Assim, solicitamos que todos nós colaboremos com 

100 reais per capta, para a Casinha Feliz. Então, vamos celebrar estes 

100 anos, neste ano especial, aumentando excepcionalmente nossas 

doações neste ano rotário. No Guia Distrital enviado a todas, você 

encontrará mais detalhes sobre as metas e premiações. 

 A Fundação Rotária cuja missão é a busca da paz e compre-

ensão mundial através de programas internacionais humanitários 

e educacionais precisa das contribuições de todos nós!

 Assim, me despeço e convido a todas nós 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 ����-��

A habilidade de organizar eventos é muito importante visto que os eventos capitalizam recursos econômicos os quais
por sua vez viabilizarão projetos que irão atender as necessidades do bem estar da comunidade.

PALAVRA DA COORDENADORA
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FREQUENCIA
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Classificação dos Clubes e suas
doações percapita à Fundação Rotária

ENVIO DA FREQUENCIA MENSAL

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

OBS: 1230 É O NÚMERO DE ASSOCIADOS EM 04 de julho de 2016 EM RI
O PERCENTUAL A SER DISTRIBUÍDO PARA A ATIVIDADES DISTRITAIS SERÁ O TOTAL DE ARRECADAÇÃO 

PREVISTO, MENOS O VALOR PREVISTO PARA DESPESAS COM ESCRITÓRIO CENTRAL - LAVRAS
BALANCETE ESTÁ DISPONÍVEL NO SITE WWW.ROTARY4560.ORG.BR

Dados obtidos com informações do Sistema de Gestão do Distrito disponível em www.bit.ly/sistema4560.
Frequências informadas por e-mail não serão publicadas, sendo válida apenas o envio através do sistema distrital.

http://bit.ly/sistema4560




Rotary Club Poços de Caldas Sul Rotary Club Poços de Caldas Sul

Rotary Club Divinópolis Leste Rotary Club Divinópolis Leste Rotary Club Divinópolis Leste

Rotary Club Guaxupé Rotary Club Itapecerica

OLIVEIRA
Rotary Club Poços de Caldas Rotary Club Poços de Caldas Sul

Rotary Club Divinópolis Leste Rotary Club Elói Mendes Rotary Club Elói Mendes



SERVIÇOS PROFISSIONAIS
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 Ainda não completei um ano de Rotary, portanto 

sou um neófito numa função extremamente vital para a 

Entidade e conseqüentemente para a sobrevivência dos 

Clubes.  Vou contar apenas um episódio que ocorreu há 

exatos 32 anos na primeira cidade onde iniciei minha 

carreira como comandante de frações da Polícia Militar e 

que marcou minha vida pra sempre. Em lá chegando, 

apresentei-me ao Prefeito, que não abriu as portas da 

cidade para mim. Disse que não me recebia nem como 

homem nem como militar. Não virei-lhe as costas de 

imediato por ele ter dito aquilo de chofre, rapidamente 

me recompus diante daquela fala de uma autoridade 

municipal, fui e voltei em meus ensinamentos de 

postura e compostura militar diante de dificuldades, 

demonstrei-lhe classe ao invés de ignorância, educada e 

lhanamente lhe respondi: - Espero que o senhor não 

interfira em meu comando, porque eu não vou 

atrapalhar a sua administração. É praxe uma autoridade 

militar apresentar-se ao chefe do executivo municipal ao 

assumir o cargo. Vim apenas cumprir uma regra social e 

militar, me apresentando ao senhor e não pedir 

permissão para assumir o cargo. Com sua licença! Dei 

meia-volta e rompi marcha. 

 Não entrei como viram pela porta da frente com a 

chave do Prefeito. Dia seguinte, fiquei conhecendo o dono 

do posto de combustível onde abastecíamos as viaturas. 

Ele quis me conhecer. Então durante a conversa contei-

lhe o episódio com o Prefeito. Ele me disse para 

desconsiderar o que ele havia dito. E me convidou para 

naquela semana participar de uma reunião do Rotary. 

Por uma feliz coincidência era ele o Presidente do Rotary 

local. Fui à reunião naquela semana e lá encontrei, 

alguns profissionais, 02 engenheiros, 02 advogados, 1 

professor, 04 empresários, 02 médicos, 02 veterinários, 01 

farmacêutico, um policial da Polícia Rodoviária Federal, 

entre outros. Nesse dia minha alma ganhou vida nova, 

esperança de que eu iria romper as barreiras impostas 

pelo desafio profissional naquele instante. E foi através 

desse Clube que entrei pela porta da frente naquela 

cidade. 

 Foi um empresário rotariano, amigo meu até os 

dias de hoje, quem entendeu que o caminho era levar o 

problema ao Rotary e de lá saiu a solução. Em pouco 

tempo iniciei o meu trabalho e em tudo o Rotary apoiava 

as ações da Polícia Militar. Um empresário que enxergou 

antes mesmo de um político a possibilidade de contribuir 

para uma questão até ali estranha às atividades rotárias, 

mas que inseridos na comunidade, responsável por 

questões que estão na base dos princípios rotários, isto é, 

dar de si sem olhar a si, ajudou-me a inserir as mudanças 

nos comportamentos sociais naquela época, melhorou a 

visão política sobre a Corporação Militar e deu chance a 

um profissional de segurança pública de efetuar seu 

trabalho obtendo o apoio de uma entidade que representa 

na sociedade a via de mão dupla dos interesses coletivos.  

 Entrei pela porta da frente meses depois 

convidado pelo próprio Prefeito para se desculpar. Não fui 

lá para ouvir suas desculpas, compareci educadamente 

ao convite para ouvir o que ele disse-me naquela 

oportunidade, que todos na cidade estavam dizendo 

muito bem de minha pessoa e ele queria conhecer o tal 

militar. Iniciamos ali uma breve conversa e disse a ele 

que devia ao Rotary minha permanência na cidade. 

 O desafio dos clubes está na forma de manter-se 

unido aos interesses da Instituição, buscando todos os 

dias potenciais pessoas na comunidade com espírito 

rotário, incentivando a comunidade a cada vez mais cedo 

formar pessoas com espírito comunitário, crianças e 

jovens devem receber uma dose de injeção de 

voluntarismo enquanto estudam, em eventos que o 

Rotary pode produzir em parcerias com as Escolas, jovens 

líderes de bairros podem ser cooptados, lideranças 

empresariais e profissionais liberais devem ser 

convidados a frequentarem as reuniões. Entendo que 

oportunizar outros momentos sociais para divulgar 

Rotary é em muitos casos abrir a porta de quem talvez 

tenha dificuldade para se apresentar não sem antes um 

apoio, um convite ao trabalho em comunidade, 

valorizando as profissões, estimulando-os ao trabalho 

em equipe dando as mãos em torno dos interesses 

comuns de uma localidade. 

 É essa avenida, como todos sabem, mas vale a 

lembrança, a segunda em escala de importância. Os 

Serviços Profissionais significam particularmente a 

obrigação de cada um de nós de divulgar esses princípios 

em ocasiões as mais diversas, em todos os seus 

relacionamentos de negócio e de profissão com os não-

rotarianos, e compartilhar com o seus companheiros 

rotarianos os ideais do seu próprio trabalho ou profissão. 

José Antônio Coimbra - RC de Monte Sião
Pres. da Comissão Distrital de Serviços Profissionais

Comissão de Serviços Pro�ssionais - O desa�o dos clubes.



COLUNAS
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 Imagem pública, marketing e/ou comunicação institucio-

nal são conceitos do âmbito das ciências empresariais e visam à 

gestão das relações que as organizações mantêm com os seus 

públicos respectivos.

 Dessa forma imagem pública é a mensagem e/ou informa-

ção que você faz com que seu público tenha a seu respeito.

 A imagem não é uma coisa física, mas uma representação 

mental, ou seja, está na mente dos indivíduos e são essas imagens 

que vão orientar o que a sociedade espectadora pensa, acha, 

comenta, fala e divulga a seu respeito.

 Estes espectadores não absorvem apenas a imagem, mas 

tudo o que uma organização ou uma pessoa, faz, fala e ainda tudo o 

que não faz ou não fala.

 Ou seja, pessoas e empresas devem, sempre, ter cuidado 

com aquilo que diz e faz e, também com aquilo que deixa de fazer ou 

quando navega nas águas do silêncio. Parece muito complicado 

para você lidar com tudo isso? Ideias não faltam, veja no link:

https://www.rotary.org/myrotary/pt/learning-reference/learn-

 O Rotary International sempre esteve preocupado 

com iniciativas de educação e transmissão de conhecimen-

to, seja formal ou prático.

 Em todo o mundo, ações de alfabetização, aprimora-

mento de talentos, reforço escolar, ajuda a escolas, bancos de 

livros e bibliotecas vem sendo implantadas, monitoradas e 

patrocinadas por rotarianos que sabem ser este o único meio 

de melhorar permanentemente a vida das pessoas e comu-

nidades.

 No Distrito 4560 não é diferente, pois vários de nossos 

Rotary Clubs se envolvem nas APAES, Escolas, Cursos e afins 

para instruir, melhorar, atualizar e por fim inserir os menos 

favorecidos no mercado de trabalho.

 Com a instrução, o cidadão não só melhora seu 

emprego, como também passa a entender o que lê. Passa a 

comparar com outras informações, consegue desenvolver 

linhas de raciocínio e por fim tirar conclusões sobre o 

melhor, pior, o que deve ser evitado. Torna-se um cidadão 

pensante e atuante na plenitude.

 Por isso devemos sempre apoiar ações de cunho 

educacional. Está na Área de Enfoque “Educação básica e 

Alfabetização” preconizada por nossa instituição. Mas com o 

desenvolvimento desta área, obtemos ganhos em todas as 

outras. O “Desenvolvimento Econômico e Comunitário”, a 

“Saúde Materno-Infantil”, os “Recursos Hídricos e 

Saneamento”, a “Prevenção e Tratamento de Doenças”, e até a 

“Paz, Prevenção e Resolução de Conflitos”. Então convoco-os: 

AOS LIVROS, COMPANHEIROS!

topic/public-relations

 Promover a imagem pública do Rotary pode ser algo 

relativamente simples, como usar o distintivo na lapela, ou tão 

complexo quanto organizar uma campanha publicitária.

Ao aumentar a conscientização pública sobre o Rotary, nós aumen-

tamos nossa capacidade de causar impacto positivo em comunida-

des locais bem como em todo o mundo. 

Existem várias maneiras de promover a nossa organização, 

acompanhe a coluna do Coordenador da Imagem Pública do Rotary:

http://revistarotarybrasil.com.br/colunistas/coordenadora-da-

imagem-publica-do-rotary/

 Para comunicarmos melhor é necessário saber quem 

somos e onde nos encontramos, atualize os dados do seu clube no 

“My Rotary” e também no banco de dados do Distrito: 

http://bit.ly/sistema4560.

Visite sempre o site do distrito  e suas redes www.rotary4560.org.br

sociais.

Wellington José Borges
Pres.  Comissão Distrital de Imagem Pública

Você sabe o que é Imagem Pública?

Virgílio Augusto Resende Bandeira
Instrutor Distrital

O Rotary e a Educação

https://www.rotary.org/myrotary/pt/learning-reference/learn-topic/public-relations
https://www.rotary.org/myrotary/pt/learning-reference/learn-topic/public-relations
http://revistarotarybrasil.com.br/colunistas/coordenadora-da-imagem-publica-do-rotary/
http://revistarotarybrasil.com.br/colunistas/coordenadora-da-imagem-publica-do-rotary/
http://bit.ly/sistema4560
http://www.rotary4560.org.br


OS CLUBES EM AÇÃO
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Rotary Club de Bom Sucesso
Leonardo Lara Oliveira recebeu do Rotary Clube de Bom 

Sucesso, a homenagem pelo Dia do Advogado e também 

como representante dos pais, em Festiva comemorada no 

mesmo dia. Na foto o homenageado, seu filho Miguel, o 

presidente Luciano Faria Nunes e a protocolo Dora 

Castanheira

Rotary Club de Campo Belo
O Rotary Club de Campo Belo e a Loja Maçônica Tiradentes 

de Campo Belo, realizou no dia 27 de julho uma palestra, 

arrecadando cerca de 400 kgs de Alimentos que foram 

doados asentidades de Campo Belo, Fraternidade Espírita 

Irmã Clara e Vicentinos.

Rotary Club de Arcos
O Rotary Club de Arcos realizou seu Rotary Day e contou com 

a presença do Governador João Otávio e do Governador 

Assistente Wemerson Simão.

Rotary Club Pouso Alegre Sul
O companheiro Newton Silva de Oliveira recebeu das mãos 

do presidente 2016-17 do Rotary Club Pouso Alegre Sul, o 

título de companheiro Paul Harris!
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INTERACT � ROTARACT

Interact Club de Três Pontas

O Interact Club de Três Pontas realizou na Escola Cônego José Maria, uma 

palestra sobre higiene bucal. O projeto contou com a ajuda da dentista Ana 

Paula que ministrou o assunto para as crianças de uma forma didática 

para que todos entendessem a importância de manter a boca sempre 

limpa. 

Interact Club de Cláudio

O Interact Club de Cláudio também já está colocando a mão na massa e 

encontrou uma maneira de tirar o caixa “do vermelho”. A ideia foi confeccionar 

brigadeiros para venda e, ao mesmo tempo, quitar as dívidas dos associados. Os 

interactianos que não haviam pago as mensalidades compraram os 

ingredientes para o doce que foi vendido, gerando um lucro de R$40 reais para o 

caixa do clube.  

 O ano rotário 2016-17 teve início há um pouco mais de um mês e já vem mostrando seus sucessos cada dia que passa. 

Já traçados seus objetivos, os clubes começaram a realizar seus projetos logo nos primeiros dias da gestão e colhendo seus 

frutos desde então. 

 As grandes surpresas começaram quando os clubes que possuíam poucos sócios superaram todas as expectativas e 

atravessaram essa barreira, conseguindo estabilizar o clube e fazer novos e grandes projetos. Aos clubes de Interact e seus 

associados, nossos parabéns pelo impressionante início de gestão e muito foco para seguir com os trabalhos pelos meses 

seguintes. 

Bethânia Pereira
Representante Distrital de Interact Clubs

O trabalho do Interact pelo Distrito

apenas na sua expansão, mas principalmente na sua 

retenção.

 O Rotaract deve ser um grande inspirador para que 

os jovens se motivem cada vez a ocupar seu papel de líder e 

transformador de realidades, e isso deve ser reflexo das 

ações dos clubes não só nos projetos sociais mas 

principalmente na área de Serviços Internos que deve ser 

a base da admissão e retenção de associados.

 Aproveito a oportunidade para agradecer todo o 

carinho e hospitalidade que fui recebido pelos 

companheiros do Rotaract Club de Cristais. A vontade de 

servir deste clube deve ser exemplo a todo clube do 

Distrito. Um clube forte e que agora merece alçar voos 

maiores. Em breve nos veremos outra vez!

 O mês de agosto chegou e o calendário de Rotary 

nos faz voltar nossa atenção para o Desenvolvimento do 

Quadro Associativo. A efetiva prática do DQA não está 

Maykon dos Santos Davo
Representante Distrital de Rotaract Clubs

Palavra do RDR



FATOS E FOTOS DO DISTRITO
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Gov. João Otávio e a Coordenadora Carmen com as
damas da Casa da Amizade de Itapecerica

Coordenadora Carmen com as
damas da ASR de Divinópolis Leste e Oeste

Gov. João Otávio durante reunião com conselho diretor
na cidade de Divinópolis

Visita ao Rotary Club de Camacho

Casal Governador com os Rotaractianos de Itapecerica

Chá com as ASRs de Divinópolis
Coordenadora Carmen com os Doutores da Alegria

durante o Rotary Day de Itapecerica

Entrega de Certificado de Reconhecimento durante o
Rotary Day de Itapecerica
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FATOS E FOTOS DO DISTRITO

Doação para a Casinha Feliz durante visita
aos Rotary Clubs de Divinópolis

Homenagem entregue ao EGD Paulo Roberto Ramos
durante visita aos Rotary Clubs de Divinópolis

Gov. João Otávio em reunião com os jovens
do Interact Club de Camacho

Gov. João Otávio �D. ����� e Gov. Ataíde �D. ����� durante encontro do grupo de
companheirismo de rotarianos motociclistas IFMR em Brasília�DF

Casal Gov. ����-�� João Otávio e Carmen juntamente com o Casal
Gov. ����-�� João Bosco e Vani durante Instituto Rotary em Recife�PE Presença durante o XXXIX Insituto Rotary de Recife�PE

QUER QUE SEU CLUBE APAREÇA NA CARTA 
MENSAL DO DISTRITO �����

Envie uma foto e uma pequena descrição para

rotary�����oceano�.com.br
e apareça aqui também�
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