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A conexão torna especial a experiência no Rotary

Presidente do Rotary Internacional
Mensagem do

Distrito 4560

Rotary

Caros rotarianos e membros da 
Família do Rotary,

Adoro viajar! Eu gosto até de todo o 
processo antes de se chegar ao 
destino. Mas, no ano passado, minha 
esposa Gay e eu tivemos uma daquelas 
experiências que desanimariam até 
mesmo o viajante mais alegre e 
otimista. Estávamos lá, presos por seis 
horas em um aeroporto que não estava 
na nossa programação, em um dia
em que não tínhamos planejado estar 
viajando, tendo acordado naquela 
manhã em um hotel fora dos planos. 
Enfim, era um daqueles dias.

Enquanto esperávamos no Aeroporto 
Internacional John Kennedy, em Nova 
York, Gay e eu decidimos andar pelos 
arredores. Caminhamos de um extremo 
ao outro do terminal e voltamos, 
olhando cada portão, cada destino, 
cada grupo de pessoas esperando por 
seus voos.

Cada portão era sua própria ilha 
representando parte da humanidade. 
Quando passamos pela parte central do 
terminal, era como estar em Nova York, 
navegando no grande rio lotado de 
gente do mundo inteiro. Mas, bastava 
sair dali e entrar na área de algum 
portão de embarque e a sensação era 
de estar em Nova Délhi, Paris ou Tel 
Aviv.

Quando começamos a caminhada, 
pensei: “Tantas pessoas diferentes, de 
tantos países diferentes, todas reunidas 
no mesmo lugar. Isto é como o Rotary!”. 
Mas, conforme passávamos de um 
portão para outro, percebi algo. Aquilo 
não era nada parecido com o Rotary. 
Porque todos que estavam na parte 
central do terminal, no grande rio, se 
dirigiam para a sua própria ilha, e cada 
ilha continuava a ser o que era: uma 
ilha. Quem ia para Taipé falava com os 
seus conterrâneos, mas não com as 
pessoas que iam para o Cairo ou Lagos.

Compare isso ao Rotary. O Rotary 
permite que nos conectemos uns 
com os  ou t ros  de  mane i ra 
profunda e significativa, mesmo 
que tenhamos várias diferenças. 
Ele nos conecta com pessoas que 
nunca teríamos conhecido de 
out ra  forma,  que são mais 
parecidas conosco do que jamais 
poderíamos ter imaginado. Ele nos 
conecta às nossas comunidades, 
às oportunidades profissionais e 
àqueles que precisam de nós.

A conexão é o que torna a 
expe r i ênc ia  no  Ro ta ry  t ão 
especial, comparada ao terminal 
do aeroporto JFK. No Rotary, 
nenhum de nós é uma ilha. Todos 
nós estamos juntos, seja lá quem 
formos, onde quer que estejamos, 
qual seja o idioma que falamos ou 
as tradições que seguimos. 
Estamos todos conectados uns 
com os outros, não apenas no 
clube e no lugar em que ele está 
i n s e r i d o ,  m a s  t a m b é m  n a 
comunidade global à qual todos 
nós pertencemos.

Esta conexão é o cerne do 
movimento no Rotary. É o que nos 
atrai ao Rotary e o que nos faz 
fi c a r .  J u n t e - s e  a o s  s e u s 
companheiros rotarianos neste 
ano em que O Rotary Conecta o 
Mundo.
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Para onde vamos? Essa foi uma pergunta da 
revista Fortune no ano 2000, abordando o dilema 
em que o Rotary se encontrava. Haveria perdido a 
identidade? Representaria ainda a elite econômica 
dos países? Acompanharia as crescentes 
mudanças da sociedade de modo a continuar 
re levante? Essas questões estão sendo 
respondidas na medida em que o Rotary formulou 
um plano estratégico com visão, valores e 
caminhos. Uma mudança que começará a 
apresentar resultados.
Mas para onde está indo o Rotary no Brasil e na 
América do Sul espanhola? Estamos do lado do 
decréscimo do quadro associativo, junto com 
Estados Unidos, Canadá e Austrália. Perdemos 
5.000 associados líquidos no Brasil e 3.000 nos 
demais vizinhos nos últimos sete anos.
Qual então o projeto de gestão 2019-21 nessa 
primeira mensagem como diretor?
Temos, basicamente, três prioridades, sendo o 
crescimento do quadro associativo a mais difícil e 
importante. A segunda é aumentar a abrangência 
da captação e dos projetos da Fundação Rotária e 
a terceira é a utilização de todas as ferramentas de 
divulgação de imagem ao nosso alcance: mídia 
social, impressa, televisiva e sonora. Nenhuma 
novidade, nada de novo sob o sol.
Na primeira vertente, teremos que inovar. A 
repetição das mesmas fórmulas não tem alcançado 
resultados diferentes, o que era de se esperar. 
Teremos que acionar todo o arsenal de inovações, 
como os clubes satélites, os clubes temáticos, os 
clubes corporativos e os clubes passaportes. 
Revisaremos os clubes com menos de 20 
associados e atentaremos principalmente para os 
distritos que têm entre 1.100 e 1.200 associados, 
alvos de novo redistritamento pelo Rotary. 
Convocaremos o Rotaract, que tem 7,5% dos 
clubes e associados no mundo, comparados com a 
participação de 4,5% dos rotarianos brasileiros no 
quadro global. Chamaremos as mulheres para 
assumir posição de destaque no processo de 
renovação e dinamismo nos clubes. Contaremos 
com todos nesse esforço de recolocar o Brasil e a 
América do Sul no quadro de crescimento. Não 

temos a pretensão de emular a Índia, que 
cresceu 56% em dez anos, mas um índice 
positivo seria alentador.
Todos os líderes envolvidos estão conscientes 
da missão de alavancar o Brasil no quadro do 
rotary mundial
O mesmo teremos que empreender na 
Fundação Rotár ia .  Reconhecemos as 
dificuldades econômicas de um país travado há 
anos, mas esse ambiente não nos pode cegar a 
ponto da imobilização. Temos um braço local, a 
ABTRF, que ampliará sua fórmula de sucesso de 
Empresas Cidadãs e grandes doadores nos 
próx imos dois  anos.  Estamos apenas 
arranhando a superfície dessas duas janelas de 
oportunidade e os entraves econômicos serão 
superados pelos rotarianos, como sempre 
aconteceu.
No terceiro tópico, utilizaremos todas as 
ferramentas de divulgação à disposição – 
revista, boletim, TV, rádio, mídia social –, geridas 
pelo nosso time de comunicação. Tentaremos 
contato com a grande mídia, montaremos 
eventos de repercussão nacional, aproveitando 
nossa reconhecida capilaridade. A gestão terá 
que fazer valer a credibilidade desfrutada pela 
instituição há tempos e colocar o Rotary na 
agenda da mídia quando o assunto for decisões 
comunitárias.

As propostas foram detalhadas com o time que 
produzirá os resultados nos distritos: os 
governadores e os coordenadores regionais. 
Energia positiva e boa intenção são condições 
necessárias, mas não suficientes para alcançar 
resultados, bem sabemos. Mas todos os líderes 
envolvidos estão conscientes da missão de 
alavancar o Brasil no quadro do Rotary mundial. 
Com a participação de todas as lideranças 
atuais, passadas e futuras, sem desgaste com 
temas superados, com foco nos três objetivos 
principais, alcançaremos o patamar que o Brasil 
merece na instituição.

Foco em três objetivos
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Prezados ,

P R E S I D E N T E S  D E  C L U B E S , 
G O V E R N A D O R E S  A S S I S T E N T E S , 
R E P R E S E N TA N T E S  D E  O U T R O S 
DISTRITOS ROTÁRIOS AQUI PRESENTES, 
REPRESENTANTES DO ROTARACT, 
INTERACT, ASR ,

Companheiros e Companheiras, parceiros, 
familiares e amigos.

Vivemos aqui hoje, neste momento, um RITO 
DE PASSAGEM  ... um rito de passagem 
ROTÁRIO.

Por definição, os Ritos de passagem são 
celebrações que marcam mudanças de status 
de uma pessoa no seio de sua comunidade e 
são momentos importantes na vida das 
pessoas.

Ritos de passagem auxiliam os seres humanos 
a compreenderem seu lugar no mundo e na 
sociedade. Trazem uma sensação de 
segurança, pertencimento, continuidade, 
aceitação, participação, orientação, E NOS 
CONTAM SOBRE DE ONDE VIEMOS, ONDE 
ESTAMOS E PARA ONDE VAMOS.

Os ritos de passagem nos oferecem um senso 
maior de pertencimento, direcionamento e 
CONEXÃO INDIVIDUAL E COLETIVA, com 
tudo o que existe nesta vida.

Eles vêm trazer leveza, beleza e direção, 
que podem ser inseridos na nossa jornada, 
na medida em que eles fizerem sentido para 
o iniciado. 

E mais IMPORTANTE: os ritos de passagem 
honram o passado, nos trazem para o 
momento presente e constroem um futuro 
melhor para nós e para todos neles 
envolvidos.

Portanto, este rito de passagem que hoje 
estamos vivendo em Rotary, é, para mim, 
mensageiro, PRINCIPALMENTE, de DUAS 
PALAVRAS-CHAVE que nortearão nossa 
Governadoria no ano 2019-20, ambas 
voltadas para o SERVIR: 

A primeira é : CONEXÃO

A segunda é:  ALEGRIA

Companheiros,

Nosso desafio para o ano Rotário 2019-20 – 
ANO DA CONEXÃO - é grande.

Estabelecermos uma conexão entre nós já 
é, por si só, nosso primeiro desafio, pois, 
para isto, precisamos ter atitude de interesse 
em conhecer Rotary, sua missão e sua 
visão.

Conectarmos ao processo educativo que o 
Rotary nos oferece é fundamental para que 
alcancemos as metas e objetivos de Rotary 
International. 

Quando isto ocorre, nos abrimos para 
conhecer experiências novas de como 
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nossos pares trabalham em nosso país e no 
mundo. Saímos da zona de conforto de nossos 
clubes e visualizamos novas formas de servir. 

A t ecno log i a  nos  t em  p ropo rc i onado 
experiências que eram impensáveis até poucos 
anos atrás, através das redes sociais e 
conectividade interativa em tempo real. Não há 
volta para o novo mundo que se impõem e as 
novas maneiras de se relacionar.

Para mim, isto não significa abrir mão do abraço, 
do olho no olho e do calor humano e sim usar de 
forma inteligente o que a tecnologia nos oferece 
para estimular a aproximação com pessoas e 
agilizar decisões. Tenho consciência de que o 
novo é esperança, mas o antigo é realização, 
experiência e ponto de partida para chegar à 
possibilidade de se sonhar o futuro.

Partindo disto, usaremos em nossa gestão, 
todas as ferramentas tecnológicas disponíveis 
para focar nos nossos TRÊS objetivos maiores 
em consonância com as diretrizes estratégicas 
de Rotary International: 

1.A retenção seguida do incremento do nosso 
quadro associativo;

2.A expansão do alcance e do impacto dos 
nossos projetos;

3.Utilização de todas as ferramentas de 
divulgação de imagem ao nosso alcance para 
mostrar o que ROTARY faz.

Manter a identidade do Distrito 4560 significa 
aumentar nosso quadro associativo com 
qualidade. Para isto, planejamos e estamos 
trabalhando para oferecer conhecimento rotário 
em nossa gestão, esperando que isto gere 
interesse e projetos de impacto que possam 
atrair novos parceiros, companheiros e 
entusiasmar e reter aqueles que já estão em 
nossos quadros.

Distrito 4560

Rotary

Para chegarmos lá é preciso que cada clube 
participe das ações e metas distritais propostas, 
que alarguem sua visão de Rotary e atentem para 
a grandeza desta centenária instituição. 

A escolha do lema rotário do nosso ano foi feliz, 
pois, após um ano de inspirações, buscaremos a 
CONEXÃO para ativá-las em ações que 
resultarão em prestações de serviços e 
fortalecimento do nosso querido Distrito 4560.
É o nosso desafio, é a nossa meta... é a nossa 
paixão! E a nossa ALEGRIA!!

Agradeço a presença de cada um de vocês por 
aqui estarem neste RITO DE PASSAGEM 
ROTÁRIO.

À minha esposa Selma, por aceitar estar à frente 
da ASR – Associação das Esposas de Rotarianos 
e enfrentar os desafios naturais de uma 
Governadoria.

Aos meus familiares, em especial aos meus filhos 
Flávio e Marcelo pelo amor e presença nas 
nossas vidas. 

Companheiros, companheiras, companheiras da 
ASR, jovens rotaractianos e interactianos, 
parceiros de nossas comunidades, CONECTEM-
SE A NÓS NESTE ANO ROTÁRIO! Façamos 
como os Ipês desta minha querida Lavras, que 
mesmo enfrentando as adversidades da estação 
seca, confiam em suas raízes, e, através delas 
buscam as inspirações para sua grande florada! 

É chegada a primavera do nosso Distrito! Que 
tenhamos orgulho das flores e frutos que daremos 
às nossas comunidades!

OBRIGADO!

Julho de 2019 5
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Queridas companheiras das ASR's do Distrito 4560...é um prazer 
estar com vocês!

No mês de julho inicio minha caminhada como Coordenadora 
Distrital dando continuidade a um trabalho iniciado há muitos anos 
atrás, mais precisamente no ano de 1938. Este trabalho nasceu da 
vontade de ajudar aos necessitados e, paralelamente, participar do 
Rotary, que nesta época não aceitava mulheres em seus quadros. 
Esta parceria dura, então, 81 anos e tem dado bons frutos.

Agradeço todas as Coordenadoras que atuaram antes de mim! São 
referências e inspirações para meu trabalho.

Agradeço toda a equipe que aceitou estar comigo nesta jornada.

“Pense globalmente e aja localmente”  (Philipe C.).  Grandes coisas 
são realizadas no mundo através do trabalho voluntário, grandes 
coisa são realizadas perto de você através do seu trabalho.

Estejamos juntas nesta jornada!

Selma Lima
Coordenadora Distrital –ASR
Distrito 4560

Mensagem da
Coordenadora Distrital

Selma Lima
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          Caros companheiros deste nosso 
querido Distrito 4560 de R.I. Venho através 
deste Informa�vo Rotário, e como 
presidente da comissão de Captação e 
Retenção, nome dado hoje ao nosso an�go 
e inesquecível D.Q.A., falar-lhes de um 
assunto per�nente à esta questão, o tema 
que nos foi sugerido pela organização 
rotária, qual seja; Meu Club é Vinte(20).

         Essa questão nos chama a atenção 
para todos os que somos presidente de 
clubs, bem como aos presidentes das 
comissões a que o assunto se refere, 
dando-nos a oportunidade de contribuir 
com o crescimento do quadro associa�vo 
d e  n o s s o  c l u b ,  e  ta m b é m  co m  a 
manutenção do mesmo, tornando nosso 
club mais eficaz, mais par�cipa�vo no 
distrito e a altura de todos os outros clubs 
com mais de vinte associados. O fato de 
sermos um club vinte nos dá autonomia de 
ser patrocinadores de novos clubs, 
criadores de oportunidade de maiores 
realizações em nossa comunidade e 
mostrar do que somos capazes como 
r o t a r i a n o s  e  m e m b r o s  d e  u m a 
comunidade forte por nosso trabalho 
rotário desenvolvido nela. Cá entre nós, se 

MEU CLUB É VINTE 
(20)

somos um club com apenas alguns 
membros, se ocorrer faltas, quase não 
conseguimos fazer as reuniões em função 
do desanimo reinante, então vamos 
mostrar nossa capacidade de superar os 
desafios e tornamos um CLUB VINTE. Vai 
aqui algumas dicas para este assunto: 
em b o ra  n ã o  s e j a  m a is  ex ig id o  n a 
organização rotária a classificação, é de 
suma importância que sejamos um club 
diversificado, assim teremos uma maior 
par�cipação destes profissionais a serviço 
da comunidade e do Rotary. Exemplo: 
Odontólogos, Médicos,  Advogados, 
comerciários (vendedores), comerciantes, 
padeiros,  informá�ca,  autônomos, 
aposentados, Rotara�anos com dupla 
filiação, enfim, dê uma olhada na sua 
comunidade e na sua mesa de reuniões, 
assim vai notar quais as profissões ainda 
não estão se reunindo com vocês, montem 
uma comissão de captação de associados e 
vamos atrás deles mostrando a eles a 
importância deles na organização e a 
importância dela na vida profissional deles. 
Neste novo ano rotário vamos lançar essa 
meta: QUE SEJAMOS UM CLUB VINTE. E 
mostrar ao nosso governador Paulo Marcos 
de Paula Lima e os outros que virão, que 
podem confiar na con�nuidade da 
historiografia de nosso distrito, sem o peso 
do redistritamento. Eu conto e confio em 
cada um de vocês, pois acredito na 
capacidade de superação que trazem 
consigo e o propósito da vivência rotária. 
Que sejamos a Conexão Rotária para o 
Mundo.

Saudações 

Walmor Zambro�

Presidente da Comissão de Captação e 
Retenção
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Agenda Mensal do Governador

CONTRIBUA COM A CASINHA FELIZ E AJUDE
O ROTARY NA LUTA CONTRA A PÓLIO!

A Casinha Feliz está percorrendo todo
distrito junto com as visitas ofciais do
Gov. Paulo Lima.

Todo valor arrecadado será doado ao
programa End Polio Now e você nos

ajuda a ajudar o Rotary nessa luta! DISTRITO 4560Uma iniciativa:

Distrito 4560

Rotary

Julho de 2019

29/07 
ROTARY DE ITAÚNA CIDADE UNIVERSITÁRIA

30/07
ROTARY DE ITAÚNA CIDADE EDUCATIVA

31/07
ROTARY DE ITAÚNA

Visitas de Julho de 2019
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DO ROTARY - DISTRITO 4560
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Cerimônia de posse do Governador Paulo 
Lima , seu Conselho Diretor e Governadores 
Assistentes . Um rito onde suas palavras 
foram evidenciadas: Conexão e Alegria!

Família, a mais forte 
das CONEXÕES!
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Há uma obrigação, dita por alguns como de cunho moral, porém impositiva, embora não 
escrita, que os voluntários mundiais, associados do Rotary International, invistam US$ 
100,00 anualmente na Fundação Rotária. 
Digo que é uma obrigação impositiva, pois, a Fundação Rotária é um patrimônio dos 
Rotarianos de todo o mundo. Logo, sua manutenção, funcionamento, atingimento de seus 
fins institucionais é uma obrigação de todos os Rotarianos. Sem Rotarianos não há a 
Fundação, pois ela somente existe para os programas instituídos pelos Rotarianos! 
Constituiu-se um Conselho Curador, composto de Rotarianos, para gerir os recursos e 
cumprir suas aplicações de acordo com o regramento vigente. 
Há, em cada país onde o Rotary atua, Coordenadores e Coordenadores Assistentes 
regionais, para tornar fluída a comunicação desde o Conselho Curador até os Rotary Clubes.
SISTEMA SHARE
Já se sabe que das doações feitas à Fundação Rotária são enviados 50% para o Fundo 
Anual, 50% são investidos e retornam após 3 anos ao Distrito, sendo que 50%  deste recurso 
se constituirá nos Subsídios Distritais que alavancam os pequenos projetos dos clubes do 
Distrito. 
Digo que são pequenos projetos, porque a soma de todas as doações resulta em uma receita 
insuficiente para realizar os Projetos Distritais apresentados pelos Rotary Clubes, e, ainda 
não possibilita aos Projetos contemplados mais recursos que os tradicionais US$2.000!!!! 
Por que acontece isso? 
Porque os Rotarianos do Distrito 4560 salvo exceções, não honram o compromisso de 
investirem em nossa Fundação Rotária!!!! 
Qual a solução? 
Conscientização. Reclamações não resolvem! 
Apenas a conscientização de que a regra é simples e direta: Todos os Rotarianos, Todos os 
Anos devem investir US$100,00! Simples assim! E, basta incluir R$ 30,00 na per capita de 
cada clube. Ao longo do ano rotário teremos um recorde de arrecadação! Somos 1.121 
rotarianos X US$100 = US$ 112,100!!!!! Se fossem apresentados 30 projetos, metade do 
Distrito, cada um deles receberia US$ 3.736,66 ou, em reais: R$ 14.685,10!!! Sem 
sofrimento, sem reclamação, sem disputas vãs, sem concorrência! Solução simples 
demais!!! 
Vamos reler essas ponderações e refletirmos maduramente! Afinal, somos adultos e como 
tais devemos adotar as soluções mais inteligentes e viáveis! Ou nossos clubes vão continuar 
a ser sócios mantenedores de instituições assistenciais de nossas cidades??? Mas, isso 
conversaremos em outro artigo. 

   

João Otávio Veiga Rodrigues
Rotary E-Club de Esperanto - Brasil - Presidente
DG 2016/2017 - D4560 - Rotary International 

Distrito 4560

Rotary

Julho de 2019

T. R. T. A.

10



Distrito 4560

Rotary

Julho de 2019

Boas vindas às novas lideranças 
Rotary Clubs do Distrito

A TODOS 

MUITO SUCESSO
   EM SUAS 

       CONEXÕES!

Festiva de Posse da Presidente 2019-2020, Efigênia M. Baldin de Carvalho, 
Rotary Club de Monsenhor Paulo-MG.

 Parabéns Companheira! Será mais um ano rotário de muito sucesso.
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R o t a r y C l u b D a s G e r a e s d e P o u s o A l e g r e - M G 
Renato Alcantara e Diretoria assumem ano rotário 2019-2020.

Distrito 4560

Rotary

Boas vindas às novas lideranças 
Rotary Clubs do Distrito

Rotary de Itaúna Cidade Educativa 
Maria Solange e Diretoria assumem ano rotário 2019-2020.
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Boas vindas às novas lideranças 
ASR 2019-2020

Julho de 2019

Selma Caste jon assumindo a 
Coordenadoria Distrital 20192020

Colégio de Coordenadoras marcou 
presença com muita alegria.

Conexão e Alegria 
é o foco do novo 
Conselho Diretor 
da Coordenadoria 

Distrital.
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A Menção do Rotary homenageia Rotary 
Clubs que, ao completarem
c e r t a s  a t i v i d a d e s ,  c o n t r i b u e m  à 
materialização das nossas prioridades 
estratégicas. Os clubes têm um ano rotário 
inteiro para alcançarem as metas da 
Menção.
Se as informações sobre o clube e seus 
associados estiverem atualizadas no Meu 
Rotary, nós podemos verificar muitas das 
conquistas do seu clube automaticamente. 
Use ferramentas on-line, como o Rotary Club 
Central, para nos informar quando tiver 
alcançado as outras metas. Para se 
qualificar à Menção do Rotary, o clube 
precisa iniciar e terminar o ano operante e 
em dia com suas obrigações. Os resultados 
do quadro associativo de 1° de julho de 2019 
serão comparados aos de 1° de julho de 
2020, sendo que o reconhecimento será 
entregue por volta de 15 de agosto de 2020.

UNIR PESSOAS
Alcance pelo menos cinco das seguintes 
metas:
• F o r m a r  u m a  C o m i s s ã o  d e 

D e s e n v o l v i m e n t o  d o  Q u a d r o 
Associativo de clube com pelo menos 
cinco integrantes, e informar ao Rotary 
International o nome do presidente 
desta comissão.

• Te r  a u m e n t o  r e a l  n o  q u a d r o 
associativo.

• Manter ou aumentar a taxa de retenção 
de associados novos e atuais:

• aumentar a taxa de retenção do clube 
em 1% ou manter a taxa de retenção do 
clube se ela foi de pelo menos 90% em 
2018-19.

• Ter aumento real no número de 
a s s o c i a d a s  o u  n o  n ú m e r o  d e 
associados com menos de 40 anos de 
idade.

• Fazer um estudo sobre as ocupações 

dos associados e trabalhar para que seu 
quadro associativo reflita a comunidade 
empresarial e profissional local.

• Patrocinar ou copatrocinar um novo 
Rotary Club ou Núcleo Rotary de 
Desenvolvimento Comunitário.

• Patrocinar ou copatrocinar um Interact ou 
Rotaract Club.

• Organizar um evento para alumni do 
Rotary e destacar as oportunidades de 
networking oferecidas pela organização.

• Patrocinar um estudante no Intercâmbio 
de Jovens ou participante de evento 
RYLA.

•

ENTRAR EM AÇÃO
Alcance pelo menos cinco das seguintes 
metas:
• Formar uma Comissão da Fundação 

Rotária de clube com pelo menos cinco 
integrantes, e informar ao Rotary 
International o nome do presidente desta 
comissão.

• Aumentar o número de associados 
participando de projetos humanitários.

• Conseguir contribuição mínima per capita 
de US$100 ao Fundo Anual da Fundação 
Rotária.

• Realizar evento para arrecadar fundos ao 
Pó l i o  P lus  ou  pa ra  aumen ta r  a 
conscientização sobre o trabalho do 
Rotary na erradicação da pólio.

• E x e c u t a r  u m  p r o j e t o  l o c a l  o u 
internacional significativo em uma das 
seis áreas de enfoque do Rotary.

• Postar no Rotary.org projetos de 
sucesso, com detalhes sobre atividades, 
horas de trabalho voluntário e fundos 
arrecadados.

• Estabelecer ou continuar uma parceria 
com empresa, governo ou ONG e 
trabalhar em um projeto juntos.

• Seguir as diretrizes da Marca Rotary, usar 
modelos de materiais e peças da 
campanha Pessoas em Ação, assim 
como outros materiais relacionados.

• Providenciar para que os associados 

MENÇÃO DO ROTARY DE 2019-20
PARA ROTARY CLUBS 
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A Menção do Rotary para Rotaract Clubs 
homenageia clubes que, ao completarem 
certas atividades, contribuem à materialização 
das nossas prioridades estratégicas. Os 
clubes têm um ano rotário inteiro para 
alcançarem as metas da Menção.
Para ganhar a Menção, o Rotaract Club 
p rec i sa  se r  ce r t i fi cado  pe lo  Ro ta ry 
International e endossado pelo governador do 
distrito antes de 1° de julho de 2019. O clube 
tem até 15 de agosto de 2020 para informar 
suas conquistas pelo formulário de indicação.

UNIR PESSOAS
Alcance pelo menos três das seguintes metas:
• Ter aumento real no quadro associativo.
• Conseguir com que pelo menos 50% dos 

associados adicionem suas habilidades e 
interesses aos seus perfis no Meu Rotary.

• Criar ou manter uma relação com clube 
irmão.

• Realizar um evento durante a Semana 
Mundial do Rotaract; convidar a mídia e 
contar a história do seu clube e do Rotary.

• Participar de evento de networking ou 
atividade social com o Rotary Club 
patrocinador.

ENTRAR EM AÇÃO
Alcance pelo menos três das seguintes metas:
• C o n s e g u i r  a  m é d i a  m í n i m a  d e 

contribuições ao Pólio Plus de US$25 por 
associado.

• Realizar evento para arrecadar fundos ao 
Pó l i o  P lus  ou  pa ra  aumen ta r  a 
conscientização sobre o trabalho do 
Rotary na erradicação da pólio.

• Traba lhar  com seu Rotary  C lub 
patrocinador em um projeto local ou 
internacional significativo em uma das 
seis áreas de enfoque do Rotary. 

• Postar no Rotary.org projetos de 
sucesso, com detalhes sobre atividades, 
horas de trabalho voluntário e fundos 
arrecadados.

• Seguir as diretrizes da Marca Rotary, usar 
modelos de materiais e peças da 
campanha Pessoas em Ação, assim 

A Menção do Rotary para Interact Clubs 
homenageia clubes que, ao
completarem certas atividades, contribuem à 
materialização das nossas prioridades 
estratégicas. Os clubes têm um ano rotário 
inteiro para alcançarem as metas da Menção.
Para ganhar a Menção, o Interact Club precisa 
ser certificado pelo Rotary International e 
endossado pelo governador do distrito antes 
de 1° de julho de 2019. Também antes desta 
data, o conselheiro do clube deverá informar 
seu nome e dados de contato ao Rotary. Os 
dirigentes do Rotary Club patrocinador, ou 
conselheiros de Interact Clubs, deverão 
submeter o formulário de indicação até 15 de 
agosto de 2020, informando as conquistas do 
Interact Club.

UNIR PESSOAS
Alcance pelo menos duas das seguintes 
metas:
• Realizar uma reunião para apresentar 

aos associados nossos programas para 
jovens líderes, como RYLA e Intercâmbio 
de Jovens.

• T r a b a l h a r  c o m  o  R o t a r y  C l u b 
pa t roc inador  ou  conse lhe i ro  na 
organização e participação em uma feira 
de carreiras ou atividade que envolva 
mentores e mentorados.

• T r a b a l h a r  c o m  o  R o t a r y  C l u b 
patrocinador ou conselheiro para 
conectar interact ianos saindo do 
programa por causa de idade com 
R o t a r a c t  C l u b s  b a s e a d o s  e m 
universidade ou em comunidade.

• Realizar uma atividade durante a 
Semana Mundial do Interact; convidar a 
mídia e contar a história do seu clube e do 
Rotary.

ENTRAR EM AÇÃO
Alcance pelo menos três das seguintes metas:
• Planejar e executar um projeto referente 

ao Dia Global do Voluntariado Jovem.
• Realizar evento para arrecadar fundos ao 

Pó l i o  P lus  ou  pa ra  aumen ta r  a 
conscientização sobre o trabalho do 
Rotary na erradicação da pólio.

MENÇÃO DO ROTARY DE 2019-20
PARA ROTARACT CLUBS

MENÇÃO DO ROTARY DE 2019-20
PARA INTERACT CLUBS

15



Distrito 4560

Rotary

Julho de 2019

Este ano, o clube que se qualificar à Menção e 
atingir de uma a três metas adicionais poderá 
receber a Menção do Rotary com Distinção
Presidencial. Tais metas adicionais estão 
listadas na contracapa deste folheto. 

PARA ROTARY CLUBS

Além das metas da Menção, alcance as 
seguintes metas adicionais para receber a 
M e n ç ã o  d o  R o t a r y  c o m  D i s t i n ç ã o 
Presidencial nível PRATA (uma meta), OURO 
(duas metas) ou PLATINA (três metas):
• Conecte líderes. Alcance um aumento 

real de pelo menos cinco associados.
• Conecte famílias. Organize um projeto 

humanitário que envolva as famílias dos 
associados, participantes de programas 
pró-juventude e outros membros da 
comunidade.

• Conecte profissionais. Inicie ou continue 
um programa de desenvolvimento 
pessoal, profissional ou de liderança 
para aprimorar as habilidades dos 
associados.

• Conecte a comunidade. Mostre como 
seus associados são pessoas em ação, 
divulgando seu clube e respectivas 
atividades nas mídias sociais pelo 
menos quatro vezes ao mês. 

PARA ROTARACT CLUBS

Além das metas da Menção, alcance as 
seguintes metas adicionais para receber a 
M e n ç ã o  d o  R o t a r y  c o m  D i s t i n ç ã o 
Presidencial nível PRATA (uma meta), OURO 

(duas metas) ou PLATINA (três metas):
• Conecte líderes. Alcance um aumento 

real de pelo menos cinco associados.l 
Conecte famílias. Organize um projeto 
humanitário que envolva as famílias dos 
associados, participantes de programas 
pró-juventude e outros membros da 
comunidade.

• Conecte profissionais. Inicie ou continue 
um programa de desenvolvimento 
pessoal, profissional ou de liderança 
para aprimorar as habilidades dos 
associados.

• Conecte a comunidade. Mostre como 
seus associados são pessoas em ação, 
divulgando seu clube e respectivas 
atividades nas mídias sociais pelo 
menos quatro vezes ao mês.

PARA INTERACT CLUBS 

Além das metas da Menção, alcance as 
seguintes metas adicionais para receber a 
M e n ç ã o  d o  R o t a r y  c o m  D i s t i n ç ã o 
Presidencial nível PRATA (uma meta), OURO 
(duas metas) ou PLATINA (três metas):
• Conecte líderes. Inicie ou continue um 

programa de desenvolvimento de 
liderança para aprimorar as habilidades 
dos associados.

• Conecte famílias. Organize um projeto 
humanitário que envolva as famílias e 
amigos dos associados.

• Conecte oportunidades acadêmicas. 
Trabalhe com o clube patrocinador ou 
c o n s e l h e i r o  p a r a  e x p l o r a r 
oportunidades relacionadas a bolsas de 
estudos oferecidas por outros Rotary 
Clubs ou organizações, e divulgue-as ao 
seu clube.

• Conecte a comunidade. Mostre como os 
associados são pessoas em ação, 
enviando um vídeo que promova seu 

MENÇÃO DO ROTARY DE 2019-20
COM DISTINÇÃO PRESIDENCIAL 

16



VOCÊ PODE 
SER UM DOADOR TAMBÉM!

Distrito 4560

Rotary

Julho de 2019

A Fundação Rotária e 
as Seis Áreas de Enfoque 

Paz e prevenção/resolução de conflitos
Prevenção e tratamento de doenças
Recursos hídricos e saneamento
Saúde materno-infantil
Educação básica e alfabetização
Desenvolvimento econômico e comunitário
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Rotary

Clubes em Ação
Com o objetivo de combater a desnutrição e 

ainda estimular a prática da alimentação 

saudável, o programa Cesta Verde, da unidade 

da White Martins em Iguatama (MG), distribui 

600 cestas gratuitas de vegetais, por semana, 

para 1.5 mil representantes de famílias carentes, 

pessoas que vivem em asilos, escolas, 

hospitais, creches, instituições sociais como a 

APAE e para funcionários e colaboradores da 

fábrica. O projeto entrega, por mês, 1.500 quilos 

de hortaliças, legumes e frutas sem agrotóxicos, 

sempre às terças (pela manhã para entidades 

cadastradas), sextas (final do expediente para 

funcionários) e sábados (entregues na Praça da 

Igreja Matriz para famílias carentes previamente 

cadastradas).
O benefício é concedido após cadastro nas 

entidades parceiras, dentre elas o Rotary Club 

de Iguatama.
O ROTARY CLUB DE IGUATAMA, CASA DA 

AMIZADE, INTERACT E RODAKIDS foram 

responsáveis mais uma vez, pela colheita e 

distribuição de verduras e legumes do Projeto.  

Disposição e COMPANHEIRISMO, sempre 

conectando aqueles que precisam com os que 

se dispõe a ajudar.
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Rotary

Clubes em Ação

Aconteceu no dia 20 de julho a famosa Noite de Caldos do Rotary Club de Varginha! Sucesso 
total! Deliciosos caldos, música ao vivo, sorteios e muito Companheirismo!

Os membros do ROTARY CLUB DE IGUATAMA juntamente com CASA DA AMIZADE, 
participaram do Dia "C", promovido pelo Sicoob Creditama. Foi preparado com muita 
dedicação, carinho alegria um delicioso almoço beneficente. O valor arrecado com o evento 
será repassado para a Casa de Repouso Divina Vieira e APAE de Iguatama. Parabéns Sicoob 
pela iniciativa e que venha 2020 com O ROTARY COOPERANDO POIS, CONECTA O 

Julho de 2019 19
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Interact e Rotaract em Ação

DATAS, HORÁRIOS E LOCAIS DAS REUNIÕES DOS
ROTARACT CLUBS DO DISTRITO 4560

Distrito 4560

Rotary

Julho de 2019

Aconteceu no dia 21/07/2019, em Formiga a Conferência Distrital do 
Rotaract Club - CODIRC, do distrito 4560.
A conferência distrital é uma oportunidade para que todos os 
rotaractianos do distrito reunam-se para celebrar as realizações do 
Rotaract naquele ano. Além disso, é uma excelente ocasião para a 
troca de idéias e informações, avaliação dos projetos implementados, 
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DIVULGUE     AS AÇÕES E PROJETOS      DO

Wellington José Borges - Rotary Club Itaúna
WPP: (37) 98412-9191
imagem.publica@rotary4560.org.br

Wanilda Garcia - Rotary Club de Boa Esperança
WPP: (35) 99879-5076
wanwangarcia@hotmail.com

apóis a realização do seu projeto através do link abaixo:
http://revistarotarybrasil.com.br/rotary-content/content/submit

Anuncie Aqui!

Distrito 4560

Rotary

Julho de 2019

Envie suas fotos para a Revista Rotary Brasil

Fotos de Visitas Oficiais e Projetos

Site do Distrito 4560 (rotary4560.org.br)

Ajude-nos a DIVULGAR
            o Nosso Distrito

SEU CLUBE NOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO

DO DISTRITO 4560
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Rotary

Não perca o bonde do conhecimento
Paulo Lima – GD 4560 - 14/07/19

Muitos companheiros e companheiras  viveram 
bem a época para entender o significado das 
expressões "perder o bonde" ou "pegar o bonde 
andando".
Época dos idos anos 60, principalmente, para trás: 
O deslocamento urbano não dispunha da 
quan�dade de veículos que hoje temos nos 
centros urbanos. Cidades maiores �nham no 
transporte cole�vo a forma mais eficiente de 
chegar a tempo nos horários dos compromissos de 
trabalho, negócios, escolas e outros.
E era o bom e velho bonde a forma mais barata e 
segura de se "chegar a tempo".
Pois bem. Ocorria, entretanto, devido aos fatores 
diversos, do cidadão que �nha uma meta de 
chegada em mente, somente chegar no ponto do 
bonde segundos ou minutos depois dele ter 
par�do.
Aí, então, ele só �nha duas alterna�vas: ou 
esperava o próximo, mas com aquele sen�mento 
de que �nha perdido alguma coisa e chegaria 
atrasado ao seu compromisso, ou corria atrás (se 
desse tempo e �vesse pernas) e pegava o bonde 
andando, quase sempre fazendo percurso mal 
acomodado.

Tenho dito em minhas falas e pronunciamentos 
que "O Rotary é um processo de conhecimento" e 
tem sido meta da governadoria e de nossa equipe 
distrital neste "ANO DA CONEXÃO" disponibilizar 
o máximo de conhecimento rotário possível. Isto 
pode ser visto na agenda dos eventos distritais 
( a c e s s e 
h�ps://www.rotary4560.org.br/site/eventos/ag
e n d a - d e - e v e n t o s . h t m l ) ,  o n d e  v á r i a s 
oportunidades de agregar estes conhecimentos 
estão disponíveis aos companheiros do Distrito. 
Acreditamos que o conhecimento leva ao 
crescimento que todos desejamos.
Fazendo uma metáfora, considero cada evento 
p r o g r a m a d o  d a q u e l e s  u m  " b o n d e  d e 
conhecimento" que passa e leva nosso Distrito a 
cumprir com sucesso a caminhada neste ano 
rotário. Os eventos estão sendo intera�vos, 
abrindo espaço para debates e formulações de 
novas propostas a serem encaminhadas ao fórum 
adequado de votações.
Portanto, companheiros e companheiras, se 
vocês têm uma meta traçada para este ano 
rotário, não "percam o bonde"! Par�cipem dos 
eventos  e  seminár ios  d isponib i l i zados, 
programem-se para chegar a tempo no ponto 
onde o "bonde" passa e embarque na gostosa 
viagem de conhecimento rotário regado a 
companheirismo. 
Evite "pegar o bonde do conhecimento andando", 
pois isso levará a uma viagem quase sempre 
desconfortável e descompassada e, importante 
atentar, a “culpa” não é do bonde, mas do 
interesse e compromisso do passageiro. O 
"bonde" cumpre o papel dele que é o de passar no 
horário. Cabe ao passageiro estar lá na hora certa!
Assim, convido a todos vocês, rotarianos e 
rotarianas dos clubes do nosso Distrito 4560 a 
embarcarem nesta viagem conosco!!
Cada evento programado é uma CONEXÃO para 
nosso propósito maior que é SERVIR!

VAMOS EM FRENTE NESTA CONEXÃO!!

Julho de 2019 22



Rotary Club Elói Mendes Rotary Club de GuaxupéE-Club Esperanto - Brasil

Rotary Club Pouso Alegre
das Geraes

Rotary Club de Itapecerica Rotary Club Lavras Sul

Rotary Club de Carmo do Cajuru Rotary Club de Divinópolis - Leste Rotary Club de Divinópolis - Leste

Distrito 4560

Rotary

Julho de 2019

Rotary Club de Itapecerica
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APOIO:
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