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tempo hábil. Era uma situação em que todos saíam 

ganhando.

Independentemente desta minha hipótese estar certa, 

o Mês da Fundação Rotária tem sido (e continuará 

sendo) essencial ao sucesso da nossa entidade. Este é o 

mês em que os clubes e distritos continuam a tradição 

de difundir aos rotarianos o alto nível de qualidade dos 

nossos programas, que são fruto de suas contribui-

ções.

 A nossa Fundação prima pela excelência e deve 

seu sucesso ao apoio dos rotarianos, muitos dos quais 

passaram a apreciar a entidade justamente em 

novembro. A importância do Mês da Fundação Rotária 

continua forte, e espero que todos os clubes se concen-

trem nisso neste mês. Esta é uma tradição significati-

va e produtiva, e eu encorajo todos os rotarianos a 

comparecerem a eventos da Fundação em seus clubes 

e distritos neste mês. Continue a tradição! Celebre a 

Fundação!

** O autor é Ray Klinginsmith, chair do Conselho de 

Curadores da Fundação Rotária.

CAPA
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Porque celebramos a Fundação Rotária
em Novembro?

Todos os holofotes se voltam para a Fundação 

Rotária em novembro, mês em que divulgamos 

ainda mais os nossos programas e procuramos 

arrecadar fundos. Mas por que novembro? Em maio 

de 1956, o Conselho Diretor do Rotary International 

dedicou a semana de 15 de novembro como Semana da 

Fundação Rotária.

 Em 1961, quando fui à África do Sul como bolsis-

ta da Fundação, este mês já estava bem difundido 

entre nós, tanto que a maioria dos clubes sul-

africanos realizava atividades nesta semana especial. 

Quando voltei à minha cidade, Unionville, notei o 

mesmo enfoque ao entrar para o Rotary Club local.

 Muitos dos nossos clubes naquela época faziam 

suas reuniões em torno de refeições de baixo custo 

durante a Semana da Fundação Rotária, e doavam à 

entidade o dinheiro que economizavam. Esta era uma 

boa forma de arrecadar verbas para a Fundação numa 

época em que a maioria das contribuições era feita por 

clubes, não por rotarianos individualmente.

 Mas por que razão em 1956 o Conselho Diretor 

dedicou a semana de 15 de novembro à Fundação 

Rotária para depois expandi-la para o mês inteiro a 

partir de 1983-84?

 Na minha opinião, a decisão original de 1956 foi 

baseada na constatação de que muitos clubes do 

Hemisfério Norte, particularmente os grandes, não 

faziam muita coisa durante o verão, entre junho e 

agosto. Era melhor, então, dar um tempo aos clubes 

para que orientassem os seus associados sobre a 

Fundação. Como as contribuições para a entidade 

vinham dos clubes, era viável que eles tivessem mais 

tempo para doar ainda no primeiro semestre do ano 

rotário, permitindo o investimento das verbas em 

Conferência de Minneapolis - 1928 - Oficialização da Fundação Rotária



MENSAGEM DO PRESIDENTE E DO DIRETOR DO RI
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 Se pensarmos na Convenção de 1917 em Atlanta, é 

difícil imaginar o que poderia haver de contencioso nas 

seguintes palavras do então presidente do Rotary, Arch 

Klumph: “Acho urgentemente apropriado passarmos a 

aceitar doações com o propósito de fazer o bem no mun-

do”. Entretanto, o presidente não teve apoio unânime à 

sua ideia, já que alguns acharam que um fundo de dota-

ção criaria mais problemas que soluções. Foi o Rotary 

Club de Kansas City que entrou para a história fazendo a 

primeira doação para a entidade nascente, de US$26,50.

 Quase 100 anos depois, constatamos que Klumph 

não foi somente um visionário, mas também um revolu-

cionário, ao colocar em movimento o mecanismo que 

permitiu ao Rotary “fazer o bem no mundo” em grande 

escala.

 A Fundação Rotária é uma estrutura eficiente que 

nos aproxima dos nossos clubes e de outras organizações, 

possibilitando-nos sermos mais ambiciosos em nosso 

trabalho e alcançarmos metas de proporções colossais, 

como a erradicação da pólio. É impossível quantificar o 

bem que fizemos no último século graças à Fundação 

Rotária. O que sabemos é que se Arch Klumph estivesse 

vivo ele estaria cheio de orgulho de ver o quão longe 

chegamos com a Fundação.

 Espero que tenhamos um número recorde de 

participantes na Convenção em Atlanta, berço da nossa 

Fundação e onde celebraremos seus 100 anos. Enquanto 

aguardamos o evento, consulte o site centennial.rotary-

.org/pt para ler sobre a história da entidade e encontrar 

ideias de eventos e projetos para celebrar a este aniversá-

rio tão importante.

 Uma das melhores maneiras de centenário da 

Fundação é ajudando no alcance da meta de US$300 

milhões. Sua doação à Fundação é a melhor maneira de 

garantir que os rotarianos façam o bem no mundo 

através de um Rotary a Serviço da Humanidade.

John F. Germ
Presidente ����-��

Quase 100 anos depois, constatamos que Klumph não foi somente um visionário, mas também um revolucionário, ao 
colocar em movimento o mecanismo que permitiu ao Rotary “fazer o bem no mundo” em grande escala.

 Neste ano rotário de 2016-17, teremos o privilégio de 

comemorar o Centenário da nossa Fundação Rotária, um fato 

auspicioso que enche de orgulho os milhares de rotarianos de todo o 

mundo. Fazer 100 anos é um acontecimento que, definitivamente, é 

algo digno de ser comemorado e assim, com toda certeza, o será por 

se tratar de uma instituição que só tem feito o bem à humanidade, 

desde os primórdios de sua existência.

 Esse acontecimento marcante vem do ano de 1917, por 

iniciativa do 6º Presidente do Rotary International, Arch Klumph, 

que teve a ideia de abrir um fundo especial para “fazer o bem no 

mundo”, uma semente generosa que deu origem à Fundação. Essa 

ideia do nosso sexto presidente, somada à contribuição de US$26,50 

do Rotary Club de Kansas City colocou em movimento uma força 

poderosa que até hoje vem transformando vidas mundo afora.

 A missão da Fundação Rotária do Rotary International tem 

sido capacitar os rotarianos para que possam promover a boa 

vontade, a paz e a compreensão mundial por meio de apoio a 

iniciativas que visem a melhoria da saúde, da educação e do 

combate à pobreza. Ela tem ajudado a patrocinar nossas atividades 

humanitárias, que vão desde projetos comunitários a iniciativas 

globais. Além disso, lidera as campanhas mundiais do Rotary para 

erradicar a poliomielite da face da terra e promover a paz no 

mundo.  

 Da luta contra a paralisia infantil aos Centros Rotary pela 

Paz a Fundação tem uma bela história para contar. O livro intitula-

do “Fazendo o Bem no Mundo: A História dos 100 anos da Fundação 

Rotária” está repleta de histórias fascinantes sobre a jornada da 

entidade e as pessoas que abriram e trilharam o caminho do servir 

através da nossa Fundação. Com certeza, este livro vai merecer o 

interesse de todos os rotarianos que podem ter acesso a ele em 

“shop.rotary.org”.

 A meta de arrecadação de recursos para a Fundação, na 

virada do ano do centenário, é de US$300 milhões e a contribuição 

de cada rotariano permitirá que a Fundação Rotária cause um 

impacto ainda maior em seu segundo século de existência de 

serviços.

O ano de comemorações em homenagem aos 100 anos da Fundação 

Rotária atingirá seu ápice na Convenção de Atlanta, em 2017. Por 

isso, desde já, prepare-se para celebrar este marco conosco na 

cidade onde a nossa Fundação nasceu. Visite a exposição do 

centenário. Compareça à sessão de autógrafos do livro “Fazendo o 

Bem no Mundo”. Não perca a festa especial do centenário. Visite 

Atlanta, de 10 a 14 de junho de 2017.

Até 15 de dezembro a inscrição custará 340 dólares. Para o Rotaract 

apenas 70 dólares.

José Ubiracy Silva
Diretor Rotary International

A missão da Fundação Rotária do Rotary International tem sido capacitar os rotarianos para que possam promover a boa vontade, a 
paz e a compreensão mundial por meio de apoio a iniciativas que visem a melhoria da saúde, da educação e do combate à pobreza.



PALAVRA DO GOVERNADOR

 A nossa Fundação Rotária está presente na 

Terra há um século, fazendo o Bem à humanidade!  

Somos mais de um milhão e duzentos mil rotaria-

nos ao redor do mundo, observando nossas comu-

nidades e buscando maneiras e recursos para 

melhorar as condições de vida de nossa sociedade, 

tão sofrida e carente. E isso se alcança através de 

projetos sustentáveis de Subsídios Globais e de 

Subsídios Distritais, da nossa Fundação Rotária! 

 Alguns Rotary Clubs fecham-se em torno de 

seus muros, crendo que estão sozinhos e lançam-

se em eventos, para arrecadação de fundos em 

favor de instituições filantrópicas de suas cidades. 

Usam a logo do Rotary, porém, agem sem as ferra-

mentas do Rotary: parceiros, outros Rotary Clubs, 

Fundação Rotária. Agem como cidadãos que dese-

jam ajudar essa ou aquela instituição filantrópica, 

porém, com a logo do Rotary. São meros sócios 

mantenedores daquelas instituições, com suas 

rifas, com seus eventos. Na realidade, tais Rotary 

Clubs divorciaram-se da Fundação Rotária, e, 

agem como voluntários de suas instituições filan-

trópicas, sem lograrem melhorar a qualidade de 

vida de suas comunidades. 

 Outros Rotary Clubs utilizam-se dos 

Manuais e orientações da Fundação Rotária, 

pesquisam com seriedade as necessidades de suas 

comunidades, identificam as demandas mais 

importantes e realizam projetos para atender a 

tais demandas, melhorando sensivelmente a 

qualidade de vida de suas cidades. Estes fazem a 

diferença! 

 Estamos vivendo o ano rotário do centená-

rio da nossa amada Fundação Rotária que tem 

espalhado tantos benefícios em nosso Distrito! 

Precisamos fazer a diferença!  Se doarmos mais 

recursos para a Fundação Rotária, o nosso Distrito 

receberá mais recursos para nossos Projetos de 

Subsídios Distritais, e, efetivamente, lograremos 

alavancar o bem estar de nossos concidadãos. 

Assim, proponho que cada Rotary Club de nosso 

Distrito realize, pelo menos, um evento para a 

Fundação Rotária. Já realizamos a venda dos 

panetones, agora, precisamos continuar com mais 

ações. 

 A Fundação Rotária é nossa, cuidemos dela, 

invistamos nela, para podermos investir melhor 

em nossas comunidades, fazendo de nossa terra o 

melhor lugar para se viver!

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

A Fundação Rotária é nossa, cuidemos dela, invistamos nela, para podermos investir melhor em 
nossas comunidades, fazendo de nossa terra o melhor lugar para se viver!
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 A escultura imponente de um homem empunhan-

do uma espada e levantando um martelo pode ser vista do 

lado de fora do prédio das Nações Unidas, em Manhattan. 

Ao transmitir tenacidade, a obra reflete um objetivo 

comum do Rotary e da ONU que foi reafirmado neste 

último sábado, 12 de novembro: unir forças para fazer 

deste um mundo mais justo e pacífico.

 O tema deste ano para o evento anual foi "Negócios 

Responsáveis, Sociedades Resilientes", que enfatizou o 

papel do Rotary como rede global de líderes empresariais e 

profissionais que contribuem para que suas comunidades 

sejam mais fortes e prósperas.

 O presidente do RI, John Germ, falou aos partici-

pantes: "Convertamos nossas espadas em relhas de 

arado", dando o tom da reunião que teve workshops e 

palestras sobre ações responsáveis, e como as empresas 

podem contribuir ao desenvolvimento econômico e social 

positivo.

 "É exatamente nesses assuntos que a ONU e o 

Rotary trabalham juntos, dando as ferramentas necessá-

rias às comunidades e capacitando-as para que progri-

dam", afirmou o presidente.

 Per Saxegaard, fundador e chairman da Business 

for Peace Foundation, de Oslo, falou sobre a complexa 

relação entre o mundo dos negócios e a sociedade, marca-

da por tensões e oportunidades. Per mencionou que 

apesar de existir a percepção de que o único motivador de 

uma empresa é a obtenção do lucro, o sucesso comercial e 

o progresso social estão intrinsecamente ligados.

 "As necessidades sociais definem os mercados. Eu 

conheci vários empreendedores e todos têm algo em 

comum: frente a um problema eles dizem que podem 

resolvê-lo de forma eficiente e barata. Este pensamento é 

a alma do negócio. Precisamos desta atitude para vencer-

mos os obstáculos da fome e do analfabetismo." Per 

ressaltou a ambiciosa Meta de Desenvolvimento do 

Milênio da ONU, de eliminar a pobreza até 2030, e como as 

empresas podem contribuir para este fim.

 Kim Won-soo, alto representante das Nações 

Unidas para assuntos de desarmamento, e Reza 

Houssaini, chefe de assuntos da pólio do Unicef, também 

deram palestras.

 John Hewko, secretário-geral do Rotary, entregou 

o Prêmio Rotary por Responsabilidade Social às pessoas e 

empresas abaixo por suas melhores práticas de geração 

de emprego, treinamento e inovação.

 Na parte da tarde, o rotariano Devin Thorpe falou 

sobre a intersecção do lucro e do propósito de uma empre-

sa. Ele ressaltou que a existência de um programa corpo-

rativo voltado a ações sociais sempre traz resultados 

positivos, ao gerar lealdade e satisfação entre os funcioná-

rios e clientes da companhia.

«Toda corporação é formada por pessoas. Cabe a nós 

moldar o comportamento das empresas."

Como foi o Dia do Rotary nas Nações Unidas

DIA DO ROTARY NA ONU
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           Queridas companheiras das 

Associações de Senhoras de Rotarianos, 

neste mês de novembro o assunto 

principal é a Fundação Rotária. É através 

da Fundação que os projetos se tornam 

realidade. Por isso é muito importante 

ter consciência de que doar à F.R. é 

participar conjuntamente com todos os 

rotarianos, todas as Casas da Amizade, 

todos os clubes do mundo todo, nos 

projetos de serviço à comunidade. No mundo há prioridades que 

precisam ser atendidas, muitas vezes mais urgentemente que outras.

 A Fundação Rotária capta recursos financeiros dos rotarianos 

para redistribuí-los no mundo todo conforme as necessidades. A nossa 

instituição elegeu o combate à Poliomielite como uma das mais 

importantes causas humanitárias que merecem nossa atenção. Por 

isso tantos presidentes internacionais de Rotary ainda batem nesta 

tecla, pois o problema ainda não acabou, mas está em vias de acabar.  

Muitos companheiros querem apenas trabalhar pelas causas locais 

em suas cidades e não colaboram no nível internacional.

 É preciso entender que somos internacionais, se pertencemos 

ao Rotary de maneira direta como rotarianos ou indireta como damas 

das ASR, nosso compromisso é estar afinados com os objetivos e metas 

do R.I. , Rotary International.  Imaginem se de forma semelhante, 

guardada as devidas proporções e importância, as pessoas de uma 

determinada empresa multinacional ou de uma organização religiosa, 

conduzissem seu núcleo filial em diversas partes do mundo a seu bel 

prazer, sem uma diretriz, uma linha de pensamento e de ação? Por isso 

nosso Governador João Otávio tem levado a mensagem da Menção 

Presidencial aos Presidentes dos Clubs, relembrando-os dos compro-

missos internacionais para com a nossa matriz central, administra-

dora do R.I., localizada nos Estados Unidos. 

 Um desses compromissos é alimentar economicamente a 

Fundação Rotária. A nossa Fundação surgiu como desmembramento 

do R.I para facilitar a captação e administração dos recursos econômi-

cos destinados a atender à comunidade através dos projetos. Assim, 

convido a todos (as) a conhecer mais profundamente como funciona a 

nossa fundação e, realizar mais doações a ela. Afinal é uma organiza-

ção que merece nossa confiança e nosso trabalho. Para se ter uma 

ideia, Bill Gates, o atual homem mais rico do mundo que está inclusive 

à frente de outro magnata Amâncio Ortega, segundo a lista de bilioná-

rios divulgada pela revista "Forbes", está contribuindo muito para o 

programa Polio-Plus da Fundação Rotária ao dobrar cada dólar que 

você doa. Bill Gates doa em dobro à F.R. cada dólar que um rotariano 

doar a este programa da Fundação Rotária. Isso demonstra a confiança 

de Bill Gates na nossa instituição. Convido a todos nós a Doar e, isso 

p o d e  s e r  f e i t o  d e  d i v e r s a s  m a n e i r a s ,  v i s i t e  o  s i t e : 

https://www.rotary.org/myrotary/pt/take-action/give/ways-give . Ou 

através da Casinha Feliz!

END POLIO NOW

 A eliminação mundial da pólio tem sido a 

prioridade do Rotary desde 1985, com os associados 

doando tempo e dinheiro para ajudar a imunizar mais 

de 2 bilhões de crianças em todo o mundo. Pela 

Iniciativa Global de Erradicação da Pólio, uma parceria 

público-privada que inclui o Rotary, 

a Organização Mundial da Saúde 

(OMS), o Centro Norte-americano 

para Controle e Prevenção de 

Doenças, a Fundação Bill e Melinda 

Gates e o Unicef, a incidência de 

poliomielite despencou em mais de 

99%, de cerca de 350 mil casos por 

ano na década de 1980 para menos 

de 400 confirmados em 2014. Neste mesmo ano a 

Nigéria – país atormentado por vários casos de pólio 

recentemente em 2012 – relatou apenas seis casos de 

poliomielite, uma diminuição de 90%. Se não houver 

novos casos relatados no país até 24 de julho de 2015, a 

Nigéria terá passado um ano inteiro sem poliomielite”. 

Leia Mais em: http://bit.ly/2hz85dC

DOAÇÕES À CASINHA FELIZ

METAS DA COORDENADORIA DA ASR

Nós das Casas da Amizade e, dos Clubs podemos fazer nossas 

doações á “Casinha Feliz” e concorrer aos seguintes prêmios:

1)Troféu ESPECIAL: “CENTENÁRIO DA 

FUNDAÇÃO ROTÁRIA” para as 5 (cinco) 

maiores contribuições à Casinha Feliz 

durante o ano rotário 2016/2017- com 

doações até o dia 31 de Janeiro de 2017 - 

Doações: enviar comprovantes de depósito 

à tesoureira distrital da Coordenadoria, Vani C. Beze, e cópia à 

coordenadora-Conta:

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: 0364-6 - Lavras – MG

CONTA CORRENTE: 74.706-8

CNPJ: 06.336.722/0001-06

NOME: Coordenadoria das ASR do Distrito 4560

VANI-E-mail: vanibeze@yahoo.com.br

2) Troféu “TROFÉU FIM DA POLIO” – a todas as ASR que doarem 

qualquer valor para a Casinha Feliz.

*OBS:- Todos participantes de doações farão jus em abril de 2017, ao 

sorteio de Prêmios de reconhecimento medalhas “Paul Harris”.

Com carinho, um grande abraço a todas (os) vocês! 

Carmen Rodrigues

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

É preciso entender que somos internacionais, se pertencemos ao Rotary de maneira direta como rotarianos ou 
indireta como damas das ASR, nosso compromisso é estar a�nados com os objetivos e metas do R.I.

PALAVRA DA COORDENADORA
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FREQUENCIA
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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 ����-�� - Outubro

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

Classificação do Fundo Anual
de Programas - Fundação Rotária

Novembro�����

Associados
30/10/2016

Alfenas N/I N/I N/I N/I N/I
Alfenas Norte N/I N/I N/I N/I N/I
Arcos N/I N/I N/I N/I N/I
Bambuí 5 73,08% 0 1 26
Boa Esperança 3 78,66% 0 0 25
Bom Sucesso 5 82,00% 0 0 15
Brazópolis 4 90,00% 0 0 10
Camacho N/I N/I N/I N/I N/I
Cambuí 5 78,46% 1 0 13
Cambuquira N/I N/I N/I N/I N/I
Campo Belo N/I N/I N/I N/I N/I
Candeias 4 80,40% 0 0 23
Carmo da Mata 4 83,00% 0 0 15
Carmo do Cajuru 4 92,30% 0 0 26
Carmo do Rio Claro N/I N/I N/I N/I N/I
Caxambu 4 56,66% 0 0 15
Cláudio 4 67,00% 0 0 21
Córrego Fundo N/I N/I N/I N/I N/I
Cristais N/I N/I N/I N/I N/I
Cruzília 5 92,00% 0 0 12
Divinópolis N/I N/I N/I N/I N/I
Divinópolis Leste 3 56,25% 0 0 44
Divinópolis Oeste N/I N/I N/I N/I N/I
Elói Mendes N/I N/I N/I N/I N/I
Formiga N/I N/I N/I N/I N/I
Guaxupé 4 90,62% 0 0 16
Guaxupé Cafezais 4 76,00% 0 0 15
Iguatama N/I N/I N/I N/I N/I
Ilicínea N/I N/I N/I N/I N/I
Itajubá N/I N/I N/I N/I N/I
Itajubá 19 de Março 3 80,55% 0 0 12
Itajubá Oeste N/I N/I N/I N/I N/I
Itanhandú N/I N/I N/I N/I N/I
Itapecerica 4 69,60% 0 0 37
Itaúna 3 74,00% 0 0 35
Itaúna Cidade Educativa 3 77,67% 1 0 24
Itaúna Cidade Universitária N/I N/I N/I N/I N/I
Lagoa da Prata Princesa do Oeste N/I N/I N/I N/I N/I
Lavras N/I N/I N/I N/I N/I
Lavras dos Ipês N/I N/I N/I N/I N/I
Lavras Sul 3 72,00% 0 0 25
Machado 3 95,40% 2 0 24
Mateus Leme Centro N/I N/I N/I N/I N/I
Monsenhor Paulo N/I N/I N/I N/I N/I
Monte Sião 4 72,00% 0 0 15

Nº de 
Reuniões

Frequência 
no Mês

Clube de Rotary Admissão Afastamento

Nepomuceno N/I N/I N/I N/I N/I
Oliveira 3 88,30% 0 1 20
Ouro Fino 4 66,00% 0 0 17
Pains 5 89,56% 0 0 18
Perdões N/I N/I N/I N/I N/I
Pimenta N/I N/I N/I N/I N/I
Piumhi 5 78,57% 0 0 28
Poços de Caldas 3 79,63% 0 0 20
Poços de Caldas Sul 4 75,00% 0 0 20
Pouso Alegre das Geraes 3 83,30% 0 0 14
Pouso Alegre Sul 4 79,00% 0 0 28
São Gonçalo do Pará N/I N/I N/I N/I N/I
São Gonçalo do Sapucaí N/I N/I N/I N/I N/I
São Lourenço N/I N/I N/I N/I N/I
São Tiago N/I N/I N/I N/I N/I
Três Corações N/I N/I N/I N/I N/I
Três Pontas 4 80,00% 0 1 21
Varginha 4 89,13% 1 0 23
TOTAIS / MÉDIAS 3,9 79% 5 3 24

http://bit.ly/sistema4560
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COLUNAS

3)  Tesouraria – Orçamento, Controle Financeiro e Prestação de Contas: 

Alguém já disse que a parte mais sensível do ser humano “é o bolso”.

 Quando uma pessoa está cuidando do seu próprio dinheiro não 

precisa dar satisfação a ninguém – a não ser para a sua mulher. Ao contrário, 

quando controla as finanças de uma associação, está cuidando do dinheiro de 

outras pessoas e, neste caso, deve dar satisfação a todos os associados. 

 Por outro lado, ninguém gosta de ser cobrado de maneira agressiva. 

Além disso, os custos devem ser mantidos em valores razoáveis para os 

associados. 

 Pelas razões acima, o cargo de Tesoureiro do Clube exige excelente 

controle e organização no trato com os números e muito bom senso no trato 

com os companheiros.

 Antes do início da gestão, o Tesoureiro deve preparar um orçamento 

a ser submetido à apreciação do Conselho Diretor e, posteriormente, aprovado 

pela Assembleia do Clube. Para facilitar, este processo pode ser feito em duas 

etapas: para o primeiro semestre até junho e para o segundo semestre até 

dezembro.

 Recomenda-se abrir uma conta bancária em nome do clube para 

depósitos dos recebimentos e pagamentos de despesas. Deve ser feito um 

controle financeiro dos pagamentos e recebimentos. 

mensalmente, ou, pelo menos, trimestralmente. A prestação de contas deve 

ser apresentada ao Conselho Diretor e a todos os associados.

 O Estatuto prescrito por RI, adaptado à legislação brasileira, prevê 

que o clube eleja um Conselho Fiscal, cujas atribuições incluem: 

Ÿ Opinar e emitir parecer para deliberação da Assembleia Geral, sobre os 

relatórios de desempenho financeiro e contábil, bem como, sobre as 

operações patrimoniais realizadas e apresentadas a ele pelo Conselho 

Diretor e;

Ÿ Auditar a prestação de contas apresentada pelo Conselho Diretor ou 

sugerir a eventual contratação de auditoria externa independente e 

acompanhar o respectivo trabalho.

 Portanto, o Tesoureiro deve apresentar os relatórios de prestação de 

contas, bem como, os demais documentos de escrituração e comprovantes ao 

Conselho Fiscal, sempre que solicitado. 

 Obrigatoriamente, ao final de cada gestão, as contas do clube devem 

ser submetidas à apreciação do Conselho Fiscal que, após examiná-las, 

encaminhará parecer à Assembleia Geral. 

 As contas devem ser aprovadas, anualmente, pela Assembleia Geral. 

 Ao Presidente do clube cabe a responsabilidade de acompanhar, 

bem de perto, a administração financeira de seu Clube.

4.  O Boletim e a Revista 

4.1. O  Boletim é um importante instrumento de comunicação interna e 

externa do clube.

Entre as suas finalidades está: 

Ÿ Divulgar notícias sobre o clube, seus associados e o Rotary, 

Ÿ Informar os associados sobre os programas do clube, 

Ÿ Transmitir as decisões do Conselho Diretor e das comissões, 

Ÿ Promover as atividades do clube, 

Ÿ Divulgar as realizações do clube. 

 O Boletim com bom conteúdo e apresentação gráfica agradável pode 

ser bastante útil na divulgação da imagem do Rotary. 

A ideia é enviá-lo, inclusive, para pessoas que não são rotarianos, mas que 

exercem cargos em órgãos públicos e associações ou que sejam líderes em 

algum setor, pois além de serem rotarianos potenciais, certamente são 

formadores de opinião.

 Assim, terão uma imagem real da entidade, que poderão até 

transmitir a outras pessoas de seu relacionamento. 

 Mas, para que isso seja realmente eficaz, como já foi afirmado, é 

preciso ter um bom conteúdo. Neste sentido, recomenda-se a confecção de 

dois veículos:

Ÿ Um semanal, que pode conter apenas uma página, com as comunicações 

que interessam somente ao público interno, como, por ex: agenda, 

frequência, instruções rotárias, decisões do Conselho Diretor, detalhes da 

reunião; 

Ÿ Outro, que pode ser semanal ou mensal e que seja mais institucional, com 

assuntos como atividades do clube na comunidade, projetos realizados, 

artigos sobre o Rotary e seus programas, história, etc. 

 Esses artigos não precisam, necessariamente, ser apenas sobre as 

realizações do clube, pois para o público externo e mesmo para os rotarianos é 

importante  ter  conhecimento da ampli tude da atuação e  da 

internacionalidade do Rotary.

 Com as facilidades proporcionadas por softwares de editoração 

gráfica e os recursos da internet, é possível confeccionar boletins de excelente 

apresentação e torná-los públicos para uma quantidade enorme de pessoas. O 

próprio clube pode ter um “mailing” para enviá-los pela Internet e os 

associados também podem retransmiti-los para pessoas de sua lista pessoal. 

Espaços publicitários podem ser vendidos a companheiros e a não-rotarianos 

para financiar o custo de confecção. 

 O boletim se constitui, também, numa peça importante para o 

acervo histórico do clube. Para tanto, deve ser impresso e encadernado ao final 

de cada gestão. 

 Outra facilidade proporcionada pela informática é a manutenção de 

website do clube. Mas, essa é uma questão que deve ser bem avaliada. Um site 

desatualizado ou sem conteúdo depõe contra a imagem do clube. 

 Muitos podem argumentar que não possuem no clube 

companheiros com conhecimento para realizar essas tarefas. Eis aí mais uma 

oportunidade de se recrutar novos associados (ou associados novos, de idade) 

que venham agregar novas idéias e realizações ao clube. 

4.2.  A Revista “Rotary Brasil”: 

É a publicação oficial do Rotary em nosso país, onde poderemos, 

mensalmente, conhecer um pouco do trabalho voluntário dos rotarianos 

brasileiros e de outros países. 

Todo clube deve fazer uma assinatura dessa Revista em função do número de 

sócios existentes. 

É na sua leitura que vem o aprendizado sobre os conceitos, reportagens, 

instruções e objetivos do Rotary, além do exercício do “Ideal de Servir” 

realizado pelos clubes em todo o país.

Habitue-se, a cada evento importante realizado pelo Clube, registrá-lo através 

de fotos, informações e textos e enviá-los à redação da Revista para publicação.  

Você estará contribuindo para a imagem pública do Rotary e dos feitos de seu 

Clube. 

Para isso, entre no site: www.revistarotarybrasil.com.br, clique em “Envie sua 

notícia” no alto da página e siga as instruções.  

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

A Comissão de Administração - Parte 3

http://www.revistarotarybrasil.com.br
http://www.revistarotarybrasil.com.br
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 Um grupo de rotarianos japoneses renova 

velhas amizades feitas em uma convenção do RI 

com os sócios do clube da Austrália. 

 Pais rotarianos italianos de um ex-aluno do 

Intercâmbio de Jovens passa o tempo com a famí-

lia que acolheu o filho na Tailândia. 

 Pediatras rotarianos de Gana viajaram para 

a Alemanha para ficar com médicos de lá.

Experiências como estas acontecem o tempo todo 

através do Intercâmbio Rotário da Amizade. 

 O programa de Intercâmbio Internacional 

do Rotary é para sócios e suas famílias. 

Os participantes experimentam outras culturas e 

constroem amizades ficando em casas de rotaria-

nos de outro país. 

 A força mais poderosa na promoção da paz e 

compreensão internacional é o contato com 

culturas diferentes através das fronteiras durante 

o desenvolvimento de relações interclubes que 

levam a projetos de bolsas de estudo e de serviços.

COMO FUNCIONA

 Há dois tipos de Intercâmbio Rotário da 

Amizade: o de Visitas Interclubes e o de Visitas 

Interdistritais. O número de pessoas ou casais 

participantes e a duração da estadia são flexíveis 

em ambos os tipos, entretanto, estes devem contar 

com a anuência dos dois distritos envolvidos, uma 

vez que o programa é baseado na reciprocidade. 

VISITAS INTERCLUBES

 Um rotariano, que pode estar acompanhado 

de membros de sua família, visita por alguns dias 

o lar de rotariano de outro país. Geralmente este 

tipo de intercâmbio dura de três a sete dias.

Visitas interdistritais

 Vários rotarianos ou casais visitam o terri-

tório do distrito anfitrião por um período máximo 

de um mês, no geral.

Intercâmbio univocacional

 Os rotarianos anfitriões e visitantes exer-

cem a mesma profissão. Pode ser realizado em 

qualquer uma das duas modalidades.

Orientações

 Os visitantes cobrem suas despesas de 

viagem e se hospedam na casa dos anfitriões, que 

não precisam arcar com grandes despesas para 

lhes oferecer uma experiência internacional 

única.

 Se quiser participar deste programa, entre 

em contato, aproveite para se conectar com rotari-

anos de outras partes do mundo.

 Há Distritos e Rotary Clubes de diversos 

países interessados em receber nossos companhe-

iros do Distrito 4560 e, por conseguinte recebere-

mos companheiros rotarianos de outros países.

Para que a parceria aconteça necessário se faz que, 

os companheiros do Distrito, entre em contato 

para que possamos realizar o Intercâmbio. 

 CONTATO:

José Carlos De Azevedo

Chairman 2016-17

Distrito 4560

Rotary Clube de Monte Sião/MG

e-mail: josecarlos.azevedo@gmail.com

Tel.: (35) 3465.1358 (com.)

Cel.: (35) 9 8859.0678 (cel.)

Conheça o Intercâmbio Rotário da Amizade



INTERACT � ROTARACT

 Mais uma vez os clubes de Interact e Rotaract provaram 

que de integração e companheirismo eles entendem bem. Nos 

dias 11, 12 e 13 de Novembro aconteceu, em Três Pontas, mais um 

Encontro Rotaractiano da Amizade e também outra edição do 

Encontro Interactiano da Amizade. 

 Com o tema Micareta, os associados do 4560 

participaram de atividades como: competições de esportes, lual, 

zumba, gincana e também de um Concurso Distrital de Oratória, 

no qual o vencedor (Mayron Cardoso – RCT Lavras) representará o 

nosso distrito no concurso nacional que irá acontecer na 

Conferência Nacional de Rotaract Clubs, há ser realizado em 

Parnamirim (Rio Grande do Norte) em Janeiro de 2017. 

 Tendo um total de 270 participantes, a conferência foi um 

completo sucesso. O nosso distrito agradece imensamente o 

Interact Club e o Rotaract Club de Três Pontas pelo excelente 

trabalho e recepção dos associados. Ao Rotary Club de Três Pontas 

pelo apoio incondicional durante a conferência. Todos vocês foram imprescindíveis para que tudo acontecesse. 

 A próxima conferência distrital irá acontecer na cidade de Arcos e terá o intuito de treinar todos os membros do distrito para 

assumir novos cargos no próximo ano rotário. Aguardamos ansiosamente para ver esse distrito dar outro show de organização, 

companheirismo e amizade.

Bethânia Pereira
Representante Distrital de Interact Clubs

Jovens do Interact e Rotaract se reúnem em Três Pontas
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Seminário Distrital da Fundação Rotária em Divinópolis

Apresentação Alunos da APAE durante Rotary Day de GuaxupéEntrevista durante visita aos Rotary Clubs da cidade de  Guaxupé

Café com as Damas da Casa da Amizade durante visita à Guaxupé Rotary Day em Elói Mendes

Visita ao Rotary Club de Monsenhor Paulo Visita ao Rotary Club de Monsenhor Paulo

Seminário Distrital da Fundação Rotária em Divinópolis
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FATOS E FOTOS DO DISTRITO

Casal governador com a presidente do
Rotary Club de Elói Mendes

Crianças do Rotary Kids de Elói Mendescelebram com o Governador
o resultado da campanha de cabelo para pacientes com câncer

Visita ao Rotary Club de Poços de Caldas Visita ao Rotary Club de Poços de Caldas

Visita ao Rotary Club de Poços de Caldas Sul Visita ao Rotary Club de Poços de Caldas Sul

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

http://www.facebook.com/rotary4560
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