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pla, cultivo orgânico e mudanças climáticas.

TREINAMENTO PROFISSIONALIZANTE

 O Rotary Club de Panaji, na Índia, lançou um progra-

ma de treinamento profissionalizante para 12 mulheres em 

corte e costura. Os workshops de quatro horas diárias aconte-

ceram no espaço de dez dias, com o objetivo de ensiná-las um 

ofício para conquistar sua independência financeira. Ao fim 

do treinamento, as mulheres ganharam máquinas de costura 

para iniciar seus próprios negócios.

FORTALECIMENTO DO EMPRESARIADO LOCAL

 Baseado na avaliação das necessidades da comunida-

de, o Rotary Club de Ikeja, na Nigéria, chegou à conclusão de 

que os comerciantes e empreendedores não tinham acesso a 

financiamento local. O clube, então, lançou um programa de 

microcrédito livre de juros para 20 beneficiários usarem em 

seus próprios negócios. Depois de três meses, o empréstimo foi 

quitado e o dinheiro passado a um novo grupo de 20 pessoas. 

Carpinteiro, alfaiate, barbeiro, cabeleireiro e vendedor de 

alimentos foram algumas das ocupações contempladas.

 Para incentivar o crescimento e desenvolvimento de 

economias e comunidades, os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável da ONU nos incentivam a erradicar a pobreza, 

capacitar as mulheres, criar parcerias globais para o desen-

volvimento e garantir a sustentabilidade agrícola.

 De acordo com o relatório de 2014 da ONU, a pobreza 

extrema foi reduzida pela metade, o status das mulheres no 

mercado de trabalho está melhorando, o peso da dívida de 

países em desenvolvimento continua estável e o uso da 

tecnologia continua aumentando, com quase três bilhões de 

pessoas on-line e sete bilhões de assinaturas de celular.

 Em outubro, Mês do Desenvolvimento Econômico e 

Comunitário, estamos celebrando nosso progresso e compro-

misso em ajudar a desenvolver economias locais.

CAPA
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Reducão da pobreza em prol do
desenvolvimento econômico e comunitário

G
lobalmente, 836 milhões de pessoas vivem na pobreza. 

Um em cada cinco habitantes de países em desenvol-

vimento sobrevive com menos de US$1,25 por dia. O 

número mundial de desempregados aumentou de 170 

milhões em 2007 para quase 202 milhões em 2012, dos quais 75 

milhões são jovens.*

COMO PODEMOS MUDAR ESTE QUADRO?

 O apoio a projetos geradores de renda e a criação de 

empregos reduzem a pobreza. A segurança financeira e 

empoderamento de mulheres, deficientes, jovens e pessoas 

que vivem abaixo da linha da pobreza é essencial ao desenvol-

vimento econômico e comunitário.

 Comprometidos com a redução da pobreza, rotarianos 

do mundo todo estão fazendo projetos que fornecem equipa-

mentos, treinamento profissionalizante e apoio a pequenos 

empresários e líderes comunitários de áreas carentes, 

principalmente mulheres. Veja alguns exemplos de como os 

rotarianos estão entrando em ação:

CRESCIMENTO ECONÔMICO

 O Rotary Club de Constantia ajudou no estabelecimen-

to de um jardim comunitário e centro de treinamento agrícola 

para jovens de Khayelitsha, na Cidade do Cabo, África do Sul. O 

clube trabalha com a Abalimi Bezekhaya, organização que 

ajuda na criação de atividades agrícolas que gerem renda, e 

formou parceria com Rotary Clubs nos Estados Unidos, Reino 

Unido e Alemanha.

 A horta produz vários legumes, hortaliças e ervas para 

a iniciativa Harvest of Hope, da Abalimi, que vende caixas com 

vegetais para a população de classe média local. Conforme a 

horta cresceu, foi aberto um centro de treinamento para os 

jovens aprenderem técnicas do plantio à colheita. As aulas são 

compostas de parte teórica e prática, cobrindo matérias como 

preparação do solo, seleção de sementes, polinização múlti-



MENSAGEM DO PRESIDENTE E DO DIRETOR DO RI
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 Em 1979, James Bomar Jr., o então presidente do Rotary, 

foi às Filipinas naquele que foi o período que marcou o começo do 

nosso envolvimento na luta contra a pólio. Após depositar as 

duas gotas da vacina na boca de um bebê, ele sentiu alguém 

puxando a barra da sua calça. Ao olhar para baixo, seus olhos 

encontraram os do irmão daquele bebê, que lhe disse “Obrigado, 

obrigado Rotary!”.

 Antes de embarcarmos no combate a essa doença, a 

pólio atacava 350.000 pessoas por ano, sobretudo crianças. 

Aquele garoto filipino sentia na pele o que era ter que conviver 

com doença e sabia o bem que o Rotary estava fazendo ao seu 

irmãozinho. Hoje, 31 anos depois do lançamento do Pólio Plus, as 

crianças do mundo inteiro, com exceção de dois países, estão 

crescendo sem conhecer e temer a paralisia infantil. Em vez de 

registrarmos 1.000 novos casos de poliomielite diariamente, 

estamos com menos de um por semana. Com a diminuição do 

medo da pólio, também diminui a conscientização sobre a 

doença. Agora, mais do que nunca, é essencial mantermos o 

nível de conscientização alto e colocarmos a erradicação deste 

mal no topo da lista de prioridades de saúde pública dos nossos 

governos. Temos que alertar o mundo de que o trabalho ainda 

não terminou, e que continuaremos com a mão na massa até o 

fim.

 Em 24 de outubro, aumentaremos a conscientização 

global com mais um evento especial em comemoração ao Dia 

Mundial de Combate à Pólio. Junte-se a mim e a milhares de 

rotarianos durante a transmissão ao vivo desse evento, às 18h00, 

diretamente da sede do Centro Norte-Americano de Controle e 

Prevenção de Doenças (CDC), em Atlanta. Estarei ao lado do 

diretor do CDC, Tom Frieden, de especialistas e apresentadores 

motivacionais falando sobre aspectos científicos do vírus, 

parcerias, progresso e histórias inspiradoras. Você também pode 

realizar um evento no seu clube, na sua comunidade ou pela 

internet. Temos várias ideias e materiais no site www.endpolio-

.org/pt/worldpolioday , inclusive o formulário para você regis-

trar seu evento.

 O momento não podia ser melhor para fazer parte do 

Rotary. Estamos percorrendo os últimos metros da longa pista de 

corrida do Pólio Plus e logo daremos as boas-vindas a um mundo 

sem poliomielite. Temos a chance única de Eliminar a Pólio 

Agora colocando o Rotary a Serviço da Humanidade.

John F. Germ
Presidente ����-��

 Esforços individuais, quando bem direcionados, podem realizar muito, mas o bem maior virá do esforço conjunto. 
Esforços individuais atendem necessidades individuais; esforços conjuntos servem à humanidade. 

O poder de esforços conjuntos é ilimitado. - Paul Harris

 Há poucos dias, concluímos o vitorioso Instituto Rotary 

Brasil, no Recife, Pernambuco, que teve as prestigiosas presenças 

do simpático casal John Germ e Judy, e do futuro Chairman da 

Fundação Rotária, Paul  Netzel, que circularam em todos os 

eventos do Instituto, criando um clima de simpatia e cordialida-

de, o que muito nos honrou. Tivemos, também, a participação de 

mais de 1.200 governadores(as) e rotarianos(as) incluindo seus 

cônjuges, de todas as partes do Brasil, e alguns de países sul-

americanos e até de Portugal. A todos, manifesto o meu especial 

agradecimento, extensivo ao querido EDRI Mário de Oliveira 

Antonino, Chairman deste instituto.

 Fico feliz em transmitir esta informação, desejando que 

o mesmo êxito seja obtido pelo Instituto Rotary dos sete países 

das Zonas 23 B e C, no Equador-Guayaquil 2016, do qual também 

sou o convocador, a realizar-se nos dias 27 a 29 de outubro, 

congregando os companheiros das referidas zonas, e para o qual 

estendo a todos o convite de participação, tendo em vista que 

todas as providências já foram tomadas pela eficiente 

Coordenação do ex-governador e Chairman German Yepez, para 

garantir o sucesso do Instituto.  Estaremos todos congregados, 

temos certeza, em torno do mesmo ideal de Servir, e dispostos a 

dar tudo para que sejam cumpridas integralmente as metas 

fixadas pelo nosso presidente John Germ, com seu atraente lema 

Rotary a Serviço da Humanidade.

 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, desde que alcance-

mos a expansão ideal dos nossos clubes.  

 Chamo a atenção para  nossa permanente preocupação 

com o Desenvolvimento do Quadro Associativo, uma vez que é 

crítica a situação de mais de 50% dos clubes, que se mantém 

abaixo de 20 sócios em todos os distritos, sob minha jurisdição. 

Ainda, para conhecimento de todos informo que paira uma 

grande ameaça de redistritamento, porque não fomos capazes de 

fazer com que os clubes atinjam o limite mínimo de 20 sócios, 

uma meta não tão difícil de atingir, objeto de uma campanha 

estimuladora e que venho encetando há um ano e dois meses 

com o projeto de conhecimento de todos “Meu Clube é 20”.

 Precisamos mostrar em nossas zonas que é possível 

crescer, com 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.

José Ubiracy Silva
Diretor Rotary International

Chamo a atenção para  nossa permanente preocupação com o Desenvolvimento do Quadro Associativo, uma vez que é crítica 
a situação de mais de 50% dos clubes, que se mantém abaixo de 20 sócios em todos os distritos, sob minha jurisdição.
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PALAVRA DO GOVERNADOR

 O Rotary International está empenhado, 

desde os seus primórdios, no desenvolvimento 

econômico e comunitário, motivando comunida-

des na alfabetização, qualificando jovens nas 

posturas profissionais, cívicas e éticas, além de 

conceder bolsas de estudos e bolsas pró-Paz. O 

Interact, Rotaract e Ryla são outros instrumentos 

rotários para a sedimentação de uma cultura, 

baseada nos princípios da igualdade, da solidarie-

dade e da liberdade, com ênfase nas profissões e na 

ética. 

 No conhecido documento rotário, “Declara-

ção para Executivos e Profissionais Rotarianos”, se 

estabelece como norma: “Oferecer os meus conhe-

cimentos profissionais para propiciar oportunida-

des aos jovens, para atender as necessidades 

especiais de outros e para melhorar a qualidade da 

vida em minha comunidade”.  Aí estão sintetiza-

dos os objetivos de nossos Rotary Clubs: SERVIR, 

incansavelmente SERVIR!

 Ao ensejo das comemorações da Semana do 

Interact, de 31 de outubro à 06 de novembro, os 

serviços aos nossos Interacts devem ser prioriza-

dos, possibilitando que os jovens sejam ouvidos, 

seus projetos conhecidos e apoiados pelos rotaria-

nos!  Vamos SERVIR!

 E, para um serviço de qualidade, sustentá-

vel, os Rotarianos têm, ao seu dispor, a nossa 

Fundação Rotária, com variadas possibilidades 

para viabilizar os projetos que transformarão 

angústias e dificuldades em sorrisos e bem estar! 

Nossa centenária Fundação Rotária solicita, 

apenas, que permaneçamos com foco em nossas 

comunidades, ouvindo suas demandas e organi-

zando as possíveis soluções com os parceiros 

locais, seja utilizando-se de Subsídios Globais, seja 

usando os Subsídios Distritais. 

 E note bem: a Fundação Rotária se utiliza, 

apenas de 5% para a Administração Geral, de 

nossos investimentos para se manter! Ela se 

mantém para que nossos projetos possam alcan-

çar as comunidades, com os demais 95% dos 

recursos doados, e tornar o mundo mais justo, 

seguro, ético e pacífico! Aliás, por isso, a Fundação 

Bill e Melinda Gates associou-se à nossa Fundação 

Rotária no esforço da Erradicação da Poliomielite 

no mundo. Graças à Fundação Rotária, desde 1985, 

os rotarianos ajudaram a imunizar mais de 2,5 

bilhões de crianças contra a pólio! Foram investi-

dos mais de US$1,5 bilhão para livrar o mundo da 

paralisia infantil!

 Fortalecer a nossa Fundação é multiplicar 

nossas próprias possibilidades de realizar o Bem 

em nossas comunidades!  Mas, se, ao invés disso, 

preferirmos deixar nossa “enxada”, enferrujando 

em um canto do Rotary Club, deveremos assumir 

que abandonamos nossas responsabilidades para 

com a comunidade em que vivemos! 

 O Rotary Club possui muitas possibilidades, 

que passam, necessariamente, pela Fundação 

Rotária, que viabiliza nossos projetos comunitári-

os. Isso está previsto na Menção Presidencial, 

importante documento que foi entregue a todos os 

presidentes de Rotary Clubs, no Treinamento de 

Presidentes, no início deste ano. Ela, a Menção, é o 

mínimo necessário que os clubes hão de alcançar 

para serem reconhecidos pelo RI, como suas célu-

las, suas filiais, como verdadeiros Rotary Clubs. 

Por isso que, cumprindo a Menção Presidencial, 

temos legitimidade para usar o logo do Rotary. Isso 

é Servir a Humanidade! Como disse Paul Harris, 

lembrado pelo Presidente de Ri, John Germ, no 

discurso sobre o Lema: “Esforços individuais 

podem atender necessidades individuais, mas 

esforços conjuntos visam servir a Humanidade. O 

poder dos esforços conjuntos é ilimitado”.  Paz!

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

Fortalecer a nossa Fundação é multiplicar nossas próprias possibilidades de 
realizar o bem em nossas comunidades!
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 Enquanto o pitoresco Vale dos 1.000 

Morros, nos arredores de Durban, na África do 

Sul, oferece ao visitante uma vista incrível, as 

chances da população zulu de encontrar 

emprego não são nada de fabulosas. Três anos 

atrás, o Rotary Club de Hillcrest tratou o proble-

ma do desemprego formando parceria com a 

Embocraft, empresa de treinamento profissio-

nalizante que atua na província de KwaZulu-

Natal. A Embocraft oferece aulas de corte e 

costura, uso de computadores, tecelagem, 

soldagem e carpintaria como meio de comba-

ter a pobreza.

 Rotarianos de Hillcrest copatrocinaram 

quatro cursos de corte e costura, cada qual com 

15 aulas, para idosos da etnia zulu e outras 

pessoas sem condições de chegar a areas onde 

há mais ofertas de emprego. "Como não tem 

emprego por aqui, as pessoas precisam pegar 

ônibus ou até táxi para chegar no serviço, que é 

bastante caro", esclarece o ex-governador de 

distrito Peter Dupen. 

 Cada aula tem cerca de 10 alunos, que 

aprendem a coser coisas fáceis em máquinas 

manuais, como capas de almofadas e fronhas. 

A comunidade selecionou os melhores alunos 

das primeiras três turmar para integrar a 

quarta turma, que usou máquinas elétricas de 

costura doadas pela Embocraft e por Rotary 

Clubs de Hillcrest e de Royston (Inglaterra).

 Os rotarianos de Hillcrest fizeram 

algumas reformas no centro comunitário de 

Phakama, onde acontecem as aulas de corte e 

costura. Agora o centro oferece um espaço para 

idosos, cozinha e creche. O clube também 

instalou privadas e pias novas. 

 "Este projeto de corte e costura tem sido 

um sucesso", comemora Dupen. "Os alunos já 

venderam vários produtos que eles mesmos 

fabricaram. O próximo objetivo é fornecer 

uniformes escolares. Os costureiros ganham 

com isso e também as famílias, que poderão 

adquirir uniformes a custo mais baixo."

Corte e costura contra o desemprego
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E COMUNITÁRIO
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 Queridas companheiras e amigas das Associações de Senhoras 

de Rotarianos, a cada viagem pelo distrito encontro o acolhimento e o 

carinho de todas vocês em nos receber. Em algumas cidades participa-

mos com vocês do Rotary Day e, em outras, temos apenas a nossa 

assembleia. Algumas ASRs preparam uma solenidade completa e, em 

outras, um carinhoso chá de companheirismo, mas, para nossa 

preocupação, em algumas outras constatamos que o grupo de associa-

das está se desestruturando caminhando para o fim. Nestas, a 

frequência vem diminuindo muito dia após dia bem como a motivação 

de servir. Por isso, trago aqui uma mensagem de motivação, no intuito 

de ajudar a melhorar o entusiasmo, as boas amizades e renovar a 

vontade de servir à comunidade.

 No mês passado participei de um encontro realizado pelo IF Sul 

de Minas (Instituto Federal Sul de Minas), onde um consultor empresa-

rial nos fez refletir sobre a questão do sucesso e o empreendedorismo. 

Ele afirmou o seguinte: “O sucesso é construído nas escolhas dos 

caminhos a serem percorridos”. Todas nós sabemos que o tempo todo 

estamos decidindo, realizando escolhas a cada momento: aonde vou 

hoje, Com qual roupa vou sair? Que prato farei para o almoço? 

Começarei a fazer exercícios na academia de ginástica ou não...? Vou ler 

um livro, qual? Como e que evento realizar para ajudar a comunidade? 

Enfim, o que importa é que a nossa felicidade tem relação direta com 

nossas escolhas, as quais poderão nos levar a concretizar sonhos bem 

sucedidos ou o amargo fracasso. Geralmente a culpada pelo fracasso é 

CRISE, crise social, crise econômica, crise de valores, etc.. Estar em crise, 

é estar perdido não sabendo pra onde ir. Convido a todas a pararem de 

falar em crise e, começarem a agir! Em primeiro lugar é preciso fazer 

uma autoavaliação e procurar analisar em que situação nos encontra-

mos ou como está nossa empresa, nossa associação. Quais os pontos 

positivos e negativos que nos afetam, de que forma estamos lidando 

com as questões da organização ou da família ou de si mesma?  Um 

fator que permeia estas relações está diretamente ligado ao jeito como 

estamos organizados na sociedade.

 O consultor do SEBRAE, Cristiano Lopes, citou um trabalho 

recente realizado pela Universidade de Harvard-EUA, que afirma existir 

neste momento, pessoas, empresas e negócios que estão vivendo e 

agindo no passado, outras no presente e outras no futuro. Vamos 

observar esta questão:

 Este quadro sintético ajuda-nos a identificar em qual modelo 

de administração nos encaixamos como voluntários nas ASR ou no 

Rotary.  Eu espero que possamos estar evoluindo para trabalhar no 

modelo holístico-tecnológico, onde a pessoa empreendedora tem 

ATITUDE e não busca mil desculpas para não realizar o que precisa.  Sabe 

trabalhar em equipe pelo mesmo objetivo e visa um resultado global. 

Neste caso o empreendedor tem “know how”, usa a tecnologia como 

ferramenta artesanal com simplicidade, talento e criatividade. 

 

 Conclui-se, assim, que nós, voluntárias podemos fazer 

melhor, aprimorar a maneira como nos relacionamos e como realiza-

mos os projetos em Rotary e nas Casas da Amizade. A palavra chave é 

ATITUDE, pensar e fazer, sair do comodismo e, pelo menos, tentar novas 

maneiras de socialização, de empreendedorismo, de planejamento. O 

pior que pode acontecer é não dar certo, mesmo assim, é um resultado 

que nos fará crescer e amadurecer nossas ideias. Tente de novo, 

incessantemente. Vamos apreciar um pouco da vida de Thomas Edison 

(11/02/1847 - 18/10/1931), o persistente gênio da lâmpada que não tinha 

medo de errar e, começar de novo:

 “O mais fértil inventor de todos os tempos criou o fonógrafo, a 

lâmpada elétrica, o projetor de cinema e aperfeiçoou o telefone. Traçou 

desse modo o perfil do mundo de hoje. 

...o garoto é confuso da cabeça, não consegue aprender”, queixava- se o 

reverendo Engle daquele menino de 8 anos, agitado e perguntador, os 

cabelos eternamente despenteados, que se recusava a decorar as lições, 

como faziam todos os alunos e ainda por cima ouvia mal...”

 “Pode-se especular que diferença teria feito para a história 

pessoal de Edison se ele tivesse tido um professor menos bitolado, que 

não confundisse excesso de curiosidade com falta de inteligência. É 

bem possível que as rotinas da educação arcaica terminassem por 

asfixiar a desmedida vontade de saber daquele aluno irrequieto� e, isso 

sim, poderia ter feito enorme diferença para o perfil dos tempos 

modernos. Pois, raras pessoas ajudaram tanto a esculpir o mundo atual 

como Thomas Alva Edison, o inventor da lâmpada elétrica e do fonógra-

fo, do microfone e do projetor de cinema, para citar apenas as de maior 

repercussão entre as literalmente mil – e – tantas utilidades que ele 

criou ou aperfeiçoou ao longo de uma vida trabalhada virtualmente 

sem tréguas quase até o final de seus 84 anos. Conta-se que Thomas 

Edison, antes de conseguir fazer a ideia de a lâmpada funcionar, 

admitiu que havia criado 100 maneiras erradas de se construir uma 

lâmpada.

 Consagrado como “o 

mais útil cidadão americano”, 

Thomas Alva Edison viveu 

intensamente até o fim. Apesar 

de todos os esforços, compará-

veis aos que empregou para 

inventar a lâmpada, não 

conseguiu produzir o carro de 

s e u s  s o n h o s  m o v i d o  a 

eletricidade gerada por uma 

bateria. Entregou os pontos depois de 10 mil experiências e 1 milhão de 

dólares. Morreu em 1931, aos 84 anos, certo de algumas verdades 

básicas. Como a de que “pensar é um hábito que ou se aprende quando se 

é moço ou talvez nunca mais”. No dia de seu enterro, todas as luzes dos 

E s t a d o s  U n i d o s  f o r a m  a p a g a d a s  d u r a n t e  1  m i n u t o . 

http://super.abril.com.br/comportamento/thomas-edison-o-genio-

da-lampada/

 Assim, minhas amigas da Casa da Amizade, sigamos confian-

tes, sem medo de errar, realizando o melhor conforme nossas habilida-

des conhecidas ou latentes, passíveis de se desenvolver, persistindo, 

acreditando, ousando inovar e reinventar-se como pessoa e também no 

nível organizacional de voluntariado.

Boas ideias luminosas e Muita Paz!

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

 A palavra chave é ATITUDE, pensar e fazer, sair do comodismo e, pelo menos, tentar novas 
maneiras de socialização, de empreendedorismo, de planejamento.

PALAVRA DA COORDENADORA
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Thomas Alva Edison

EmpreendedorismoAdministração HorizontalHierarquia Piramidal
Poder vem de cima

EmpreendedorEquipe X LíderChefe/Patrão X Subordinados

Pensa e FazLida com ColaboradoresLida com Funcionários

É empreendedor, inovador, tem
visão holística e lida com tecnologia

Colaborador Serve
Quer realizar e é multifuncional

Não há entusiasmo
nem criatividade

Passado Presente Futuro

http://super.abril.com.br/comportamento/thomas-edison-o-genio-da-lampada/
http://super.abril.com.br/comportamento/thomas-edison-o-genio-da-lampada/
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ENVIO DA FREQUENCIA MENSAL

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.

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

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

Uberlândia, no Distrito ����,
sediará a ��ª REGOCENTRO

 Acontecerá em Uberlândia, Minas Gerais, Distrito 4770, nos dias 

23, 24 e 25 de março de 2017 a 20ª Reunião de Governadores de Distritos do 

Centro-Oeste.

 Mais conhecida como REGOCENTRO, a reunião de Governadores 

de RI é realizada anualmente, em localidades diferentes, escolhidas entre 

os distritos 4440, 4520, 4530, 4560, 4580, 4760 e 4770 situados 

principalmente no centro-oeste do Brasil.

 A REGOCENTRO é aberta à participação de governadores de 

Distrito, ex-governadores, governadores eleitos e governadores indicados. 

Neste ano, mais uma vez, haverá espaço para reunião das esposas dos 

Governadores e, a título de experiência, haverá grupo de discussão voltado 

aos Governadores Assistentes.

 Presidida pelo Governador 2014-15 Pedro Silveira  Neto, 

pertencente ao RC de Uberlândia-Sul, e com presença confirmada do 

Diretor José Ubiracy, a REGOCENTRO se constituirá, mais uma vez, em 

excelente oportunidade para atualização de informações sobre Rotary, 

troca de experiências, interação entre os participantes, além de 

importante meio de estreitar o companheirismo.

Nós rotarianos temos uma missão: conscientizarmos a sociedade para 

uma vida comunitária feita de mútuo respeito e acentuada devoção aos 

valores maiores e duradouros do Homem, sem os quais a vida não vale a 

dor e a pena de ser vivida. Por isto, somos construtores de uma nova 

sociedade!

NÚMERO VALOR

ASSOCIADOS PERCAPTA TOTAL

1230 R$ 176,00 R$ 216.480,00

R$ 196.480,00

RECEITA DESPESAS SALDO

117.888,00 0,00 117.888,00

5.894,40 0,00 5.894,40

9.824,00 2.125,40 7.698,60

13.753,60 0,00 13.753,60

7.859,20 1.816,80 6.042,40

DESP DO GOVERNADOR - 14% 27.507,20 6.356,39 21.150,81

GOV ASSISTENTES - 7% 13.753,60 2.000,00 11.753,60

20.000,00 5.301,70 14.698,30

216.480,00 17.600,29 198.879,71

VALOR A SER DISTRIBUÍDO

DESP ROTARACT/INTERACT - 4%

TOTAIS

DISTRIBUIÇÃO E GASTOS

DESCRIÇÃO/%

CONFERÊNCIA - 60%

DESP. GOV. INDICADO -3 %

COLÉGIO GOVERNADORES - 5%

DESP. GOV. ELEITO -7 %

ESCRITóRIO CENTRAL - LAVRAS

http://bit.ly/sistema4560




Rotary Club Poços de Caldas Sul Rotary Club Pouso Alegre das Geraes

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



OS CLUBES EM AÇÃO
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Rotary Club Pouso Alegre Sul
O Rotary Club Pouso Alegre Sul contribuiu para 

celebração do dia das crianças na Escola 

Estadual de Educação Especial Dr Miranda.

Rotary Club de Guaxupé Cafezais
Rotary Club de Guaxupé realizou o Pizza 

Solidária, ação com o intuito de angariar 

fundos para os projetos comunitários do clube.

Rotary Club de Oliveira
O Rotary Club de Oliveira realizou a 1ª edição do 

Churrascão do Rotary. O projeto contou grande adesão e 

presença da comunidade.

Rotary Club de Poços de Caldas
O Rotary Club de Poços de Caldas doou um 

Ressuscitador Infantil Babypuff para a Maternidade D. 

Mathilde de Carvalho Dias na Santa Casa de Poços de 

Caldas.
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COLUNAS

2.1. Registros: 

a) O primeiro passo para a regularização jurídica dos Rotary Clubs é a 

elaboração do Regimento Interno e o Estatuto do Clube. Tanto o Regimento 

Interno, como os Estatutos Prescritos, estão disponibilizados no Manual de 

Procedimento e no website de RI (www.rotary.org).

 

b)  O Estatuto do clube, acompanhado da Ata de Constituição, subscrita e 

assinada pelos sócios fundadores e subscrita por um advogado, deverá ser 

registrada em um Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas da Comarca onde 

o clube está sediado. 

Observação: Os Estatutos Prescritos para o Rotary Club só podem ser 

alterados para atender alguma necessidade específica da Legislação 

Brasileira, sendo que é prudente que seja feita uma consulta prévia junto ao 

Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas. 

c) O Conselho Diretor eleito deverá estar qualificado nos documentos, 

constando sempre: 

Nome completo; 

Estado Civil; 

Profissão; 

Endereço completo, CEP, Cidade e Estado; 

Número do R.G.; 

Número do C.P.F. 

Atenção: 

De acordo com o Novo Código Civil, a qualificação do Conselho Diretor deve 

ser completada com dados sobre o Regime de Casamento e o nome do 

cônjuge. 

O pedido de Registro deverá ser formalizado através de requerimento 

próprio, conforme modelo a seguir: 

ILMO SR. ESCRIVÃO DO CARTÓRIO DE PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE....... 

A Sociedade Civil denominada (nome completo do Rotary Club, incluindo 

cidade e estado), com sede e foro nesta Cidade, a (endereço completo da sede do 

clube, incluindo CEP), bairro (nome do bairro da sede do clube), representada 

neste ato por (indicar o cargo no clube da pessoa responsável pelo registro do 

clube junto ao cartório), Sr. (Sra) (nome completo, sem abreviações), residente 

a (endereço completo da residência, incluindo CEP, cidade e Estado), requer a 

V. Sas. se digne determinar o registro e arquivamento do (indicar a natureza 

do documento – Estatuto do Clube etc.) de acordo com a legislação em vigor. 

Neste Termos 

Pede  Deferimento 

(Cidade, data e assinatura).

d)  Obtenção do número do CNPJ  junto à Receita Federal :

A obtenção do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) é obrigatória para 

quaisquer instituições, sejam elas com ou sem fins lucrativos. A Receita 

Federal desburocratizou bastante os processos de obtenção de CNPJ, sendo 

que, atualmente, boa parte dos procedimentos deve ser feita utilizando-se 

dos arquivos que estão disponíveis no próprio site da Receita Federal do 

Brasil (www.receita.fazenda.gov.br).

 

e)  Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ): 

O CNPJ é o cadastro administrado pela Receita Federal que registra as 

informações cadastrais das pessoas jurídicas e de algumas entidades não 

caracterizadas como tais. 

O CNPJ substituiu o Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da 

Fazenda (CGC). Em decorrência disso, os cartões CGC perderam a validade a 

partir de 01/07/99, não havendo, entretanto, modificação no número da 

inscrição. 

f)  Documentos obrigatórios em qualquer pedido perante o CNPJ: 

A inscrição, alteração de dados cadastrais, inclusão ou exclusão do SIMPLES 

e o cancelamento (baixa) no CNPJ serão formalizados, obrigatoriamente, por 

meio dos seguintes documentos: 

a) Documento Básico de Entrada do CNPJ (DBE); 

b) Ficha Cadastral da Pessoa Jurídica (FCPJ), acompanhada, no caso de 

inscrição de sociedades, do Quadro de Sócios ou Administradores (QSA); 

Obs: A Ficha Cadastral da Pessoa Jurídica (FCPJ), acompanhada do Quadro de 

Associados ou Administradores (QSA) ou não, gerada por meio do programa 

g e r a d o r  d i s p o n í v e l  n o  s i t e  d a  R e c e i t a  F e d e r a l  d o  B r a s i l 

(www.receita.fazenda.gov.br) deverá ser apresentada no caso de inscrição, 

alteração ou 2a via do cartão CNPJ obrigatoriamente pela Internet, 

utilizando-se do programa Receitanet (disponível no site da Receita Federal 

do Brasil). 

g) Prefeitura do Município:

O Rotary Club deverá proceder junto à Prefeitura do Município onde estiver 

localizado o devido registro junto ao Cadastro Geral de Contribuintes do 

Município, sendo que o procedimento necessário para que seja efetuado tal 

registro deverá ser verificado junto ao Departamento da Receita Mobiliária. 

Muitos clubes, por desconhecimento e por não adotarem a simples regra de 

mencionar que são “sem fins lucrativos” pagam IPTU e Alvará todos os anos. 

h) INSS:                                                                                                                                          

Deverá ser feita a inscrição na Agência ou unidade do INSS da cidade onde se 

localiza a sede do clube. Para tanto, deverão ser apresentados: o Estatuto e a 

Inscrição no CNPJ (originais). O INSS preenche o cadastro e emite a inscrição 

no ato. 

Observação final: 

O clube deverá providenciar a contratação de um escritório de contabilidade 

para que todas essas providências e a própria contabilidade do clube sejam 

atendidas. 

CONTINUA NA PRÓXIMA EDIÇÃO

EGD Fernando S. Bonanni 
Presidente da Com. Distrital de Administração - Distrito ���� � Gestão ����-��

A Comissão de Administração - Parte 2

http://www.rotary.org
http://www.receita.fazenda.gov.br


END POLIO NOW
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 Existem diferentes oportunidades de 

reconhecimento aos doadores da nossa 

Fundação.aO mais conhecido no Brasil é o reco-

nhecimento Paul Harris, outorgado àqueles que 

doam 1.000 dólares ao fundo anual, pólio ou 

subsídios aprovados da Fundação ou que é agraci-

ado por quem fez esta doação. Quem faz essa 

doação pode escolher agraciar uma outra pessoa 

ao fazer a contribuição e esta pessoa também 

recebe o reconhecimento equivalente à doação 

feita, sendo homenageando com reconhecimen-

tos Companheiro Paul Harris. 

 Já o reconhecimento Major Donor (diferen-

temente dos reconhecimentos Paul Harris onde 

se somam no valor de cada companheiros os 

totais contribuídos pessoalmente e os valores 

recebidos em agraciamentos de outros), contam 

apenas as contribuições pessoais efetuadas pelo 

companheiro e seu cônjuge, bem como por sua 

empresa .

 Abaixo seguem maiores explicações e 

materiais de reconhecimento recebidos por esses 

homenageados:

COMPANHEIRO PAUL HARRIS

O título de Companheiro Paul Harris é dado a 

quem faz, ou que recebe em agraciamento, contri-

buição cumulativa de US$1.000 ou mais ao Fundo 

Anual, Pólio Plus, ou subsídio aprovado pela 

Fundação. O reconhecimento inclui entrega de 

certificado e distintivo. Existem diferentes níveis 

de  Paul  Harr is  e  o  reconhecimento  de 

Companheiro Paul Harris por Doações Múltiplas é 

outorgado com base em múltiplos de US$1.000 e 

consiste de um distintivo com diferentes pedras 

correspondentes aos patamares de contribuição.

MAJOR DONOR OU DOADOR EXTRAORDINÁRIO

A Fundação Rotária homenageiapessoas indivi-

dualmente ou casais cujasdoações combinadas 

cheguem aUS$10.000, independente do fundo de 

destinação da contribuição.

Doadores Extraordinários recebem uma peça 

decristal personalizada e distintivo(s) relativo(s) a 

MAJOR DONOR OU DOADOR EXTRAORDINARIO, a 

cada novo nível atingido.

Fonte: Comunicado Mensal - Ed. nº4 - Distrito 4480.

Você sabia que o reconhecimento Major Donor se dá
de maneira distinta do Título Paul Harris?

US$ 50.000 a 99.999,99
Nível 3

US$ 10.000 a 24.999,99
Nível 1

US$ 25.000 a 49.999,99
Nível 2

US$ 100.000 a 249.999,99
Nível 4

2.000 a 2.999 
uma safira

3.000 a 3.999
duas safiras

4.000 a 4.999
três safiras

6.000 a 6.999 
cinco safiras

7.000 a 7.999
um rubi

5.000 a 5.999
quatro safiras

8.000 a 8.999
dois rubis

9.000 a 9.999
três rubis

1.000 a 1.999
Paul Harris         

 





FATOS E FOTOS DO DISTRITO
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Visita ao Rotary Club de Cambuquira Casal Governador durante o Rotary Day de Caxambu

Visita Oficial e Rotary Day em Cruzília Contribuição à Casinha Feliz feita pelas companheiras da ASR de Cruzília

Damas da ASR durante o Rotary Day de ItajubáCorrida de Rua durante o Rotary Day de Itajubá

Visita ao Rotary Club de Itanhandu
Casal governador juntamento com os jovens do
Interact Club de Itanhandu durante o Rotary Day
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FATOS E FOTOS DO DISTRITO

Assembleia durante visita ao Rotary Club
de São Lourenço

Visita ao Rotary Club de Três Corações, realizada
durante a �ª etapa do Sul Mineiro de Hipismo.

Seminário de DQA e Imagem Pública realizado em Lavras�MG Visita ao Rotary Club de Ouro Fino

Entrevista concedida à imprensa em Nepomuceno Visita ao Rotary Club de Nepomuceno

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

http://www.facebook.com/rotary4560
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