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Janeiro 2020Janeiro 2020 BOAS FESTAS!
Companheiro(a)s Rotariano(a)s, Rotakids, Interact, 
Rotaract  Casas da Amizade!

Muito obrigado pelo trabalho neste semestre rotario!. 
Obrigado por todas as suas boas ações, projetos, eventos 
e atividades que realizaram para outras instituições e 
pessoas que vocês ajudaram a terem uma vida mais 
dignificante.

Obrigado pelas presenças e interesse de buscar 
conhecimento rotário nos 17 eventos do nosso Distrito 
neste primeiro semestre rotário.

 
Neste mês de dezembro encerramos as visitas oficiais aos 
62 Clubes de Rotary do nosso Distrito. Visitas que ficaram 
marcadas nos nossos corações. 

A  f o r m a  c o m o  f o m o s  r e c e p c i o n a d o s  p e l o s 
companheiros(as) de Rotary, RotaKids, Interact, Rotaract, 
Casa da Amizade e Intercambistas nas diversas cidades 
que visitamos. Eu e Selma compartilhamos momentos de 
extrema felicidade, aprendizado, experiência, amizade e 
companheirismo nas visitas. 

Ficamos emocionados com o carinho e hospitalidade que 
nos dedicaram, desde nossa chegada nos trevos ou 
marcos rotarios até o nosso retorno para casa.

Sempre nos sentimos muito à vontade como se 
estivéssemos em nossa casa junto à nossa família.  

E por nos sentirmos assim sabemos que nossos erros e 
tropeços serão vistos como uma vontade enorme de 
acertar e conectar a todos vocês.

Nosso muito obrigado por fazerem parte de nossas vidas e 
se CONECTAREM conosco neste ano que se finda.

Que nestas festas de fim de ano renovemos as alegrias das 
conexões com a familia, amores, amizades e de 
companheirismo para que possamos continuar juntos na 
busca de mudanças duradouras em nós mesmos,  nas 
nossas comunidades e no mundo todo!

Que Deus seja o nosso Elo forte nesta busca e sempre 
abençoe, ilumine e proteja todos vocês.

Boas Festas e um fraternal abraço a todos!!

Paulo Lima e Selma
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Caros rotarianos e membros da Família 
do Rotary,

Não faltam razões para pessoas de todo 
o mundo se associarem ao Rotary. 
Muitos entram na organização pela 
mesma razão que me motivou: dar um 
impulso na carreira. Quando iniciei minha 
vida profissional no Alabama, Gay e eu 
nos tornamos sócios da firma de 
advocacia do pai dela. Ele incutiu em nós 
o valor da associação ao Rotary para a 
construção de relacionamentos e para 
mostrar a potenciais clientes que éramos 
profissionais sérios, com valores ainda 
mais sólidos do que os exigidos pela 
profissão de advogado.

O compromisso do Rotary com os 
serviços profissionais baseia-se nos 
mais altos padrões éticos nos negócios e 
profissões, no reconhecimento do valor 
de todas as ocupações úteis e na 
promoção do ideal de servir em todas as 
atividades profissionais dignas. Este 
ú l t imo ponto  é  mui to  re levante . 
Independente de qual seja nossa 
profissão, todos nós contribuímos 
enormemente com o mundo quando 
conduzimos nosso t rabalho com 
integr idade e seguimos a Prova 
Quádrupla.

Uma das minhas prioridades como 
presidente tem sido a busca do equilíbrio 
entre as exigências do Rotary e os 
compromissos profissionais e familiares. 
Nenhum rotariano deve se sentir 
pressionado a dedicar mais tempo ao 
trabalho voluntário do que o devido, pois 
nossas atribuições diárias são tão 
importantes para o Rotary quanto o 
trabalho que fazemos por meio da 
organização. Levamos nossos valores 
do Rotary a todos os lugares e nosso 
sucesso profissional é um testemunho a 
favor da organização todos os dias que 
vamos ao escritório.

Isso é particularmente importante 
em nossos esforços para conquistar 
associados mais jovens. Queremos 
um Rotary onde ninguém tenha de 
escolher entre ser um bom rotariano 
ou bom pai, empresário, gerente ou 
empregado. Quando convidamos 
jovens ocupados para se juntarem a 
nós, não devemos pedir que abram 
mão de seu tempo e liberdade. 
Devemos recompensá-los com uma 
experiência única.

Proporcionar um maior equilíbrio 
dentro do Rotary trará ainda outro 
benefício: criará oportunidades para 
que mais rotarianos, inclusive 
rotaractianos, assumam papéis de 
liderança em projetos e comissões. 
Isso garantirá que continuem 
engajados nos clubes e inspirados a 
serem rotarianos por toda a vida.

Em todo o mundo, o Rotary é 
a d m i r a d o  p o r  s e u  s e r v i ç o 
p rofiss iona l  e  pe los  va lo res 
consagrados que deposita em todas 
as relações comerciais. Enquanto 
prosseguimos com nosso trabalho 
d e  f a z e r  o  R o t a r y  c r e s c e r, 
l e m b r e m o s  q u e  o  s e r v i ç o 
profissional continua sendo um 
ponto cruc ia l  para at ra i rmos 
possíveis associados.

O Rotary Conecta o Mundo e, ao 
tornarmos os serviços profissionais 
conhecidos por pessoas em mais 
profissões e diferentes estágios da 
carreira, ajudaremos a expandir 
nossa organização e torná-la mais 
forte e diversificada.

Presidente do Rotary 
International
Mark Maloney
Rotary de Decatur - Estados 
Unidos

Diretor do Rotary International
Mário César Martins de Carmargo

Rotary International Brasil Office 
RIBO
Edilson M. Gushiken

Governador do Distrito 4560
Paulo Marcos de Paula Lima
Rotary Club Lavras Sul

Coordenadora da ASR
Selma Castejon Branco Alves Lima
Rotary Club Lavras Sul

Instrutor Distrital
Ângelo Antônio de Freitas
Rotary de Itaúna - Cidade 
Educativa

Governador Eleito 2020-21
Silveira Umbelino Dantas
Rotary Club de Varginha

Secretária Executiva Distrital
Adriane Coutinho Barbosa 
Bandeira
Rotary Club Lavras Sul

Tesoureiro Distrital
Magno de Souza
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Escritório da Governadoria
Rua Francisco Andrade 6 - Centro
37200-000 Lavras MG

Criação e Diagramação
Entervia Tecnologia e Tren. Ltda
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Graças - Itaúna - MG 
CEP: 35681-147
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Diretor do Rotary Internacional
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“O problema do mundo de hoje é que as pessoas 
inteligentes estão cheias de dúvidas, e os estúpidos 
estão cheios de certezas.” – Charles Bukowski, 
escritor norte-americano

Carrego comigo toneladas de dúvidas, mesmo assim 
ousaria especular sobre o que será o Rotary no seu 
150º aniversário, daqui a 35 anos. Sobre o seu 
bicentenário, em 2105, já seria arriscadíssimo 
qualquer especulação. Diante do aquecimento 
global, mal sabemos se as cidades costeiras 
existirão, que dirá o Rotary. De qualquer forma, 
muita gente arguta já especulou sobre o futuro, 
fracassando miseravelmente na empreitada – e, 
mesmo assim, sua reputação sobreviveu intacta.

Até o aclamado Bill Gates, nosso parceiro na luta 
contra a pólio, saiu-se com esta pérola: “Ninguém 
precisará de mais do que 640 KB de memória para 
um computador pessoal”. A avaliação de Ken Olsen, 
fundador da Digital Equipment Corporation, numa 
palestra da Sociedade Mundial do Futuro, em 
Boston, em 1977, foi pior: “Não há razão nenhuma 
para um indivíduo ter um computador em casa”.

O único detalhe é viver o suficiente para avaliar sua 
previsão, o que inexoravelmente aniquilaria quase 
todas as análises dos comentaristas econômicos 
dos tempos modernos, especialistas em previsões 
furadas. Com isso em mente, ouso traçar alguns 
cenários para o Rotary em 2055. Um feliz 2020 será 
fácil, pois isso requererá gestão. Já sobre 2055 
dependeremos de imaginação, ainda que possamos 
utilizar alguns fundamentos ancorados na realidade 
de hoje.

1) Seremos mais asiáticos e africanos. Em 2008, os 
asiáticos eram 25% do Rotary, hoje são 31%, e tal 
participação continua a aumentar. Enquanto isso, a 
América Latina imobiliza-se em 8%, ao passo que os 
EUA perderam 75 mil rotarianos em dez anos. A 
África, por sua vez, obteve uma zona do Rotary, 
experimentando forte crescimento.

2) Seremos mais femininos. Hoje as mulheres 
respondem por 24% do quadro associativo, 
enquanto no Brasil representam 28% e, na América 
do Sul hispânica, 34%. O objetivo global é que 30% 
do quadro associativo seja constituído por mulheres, 
o que impulsionará a participação delas no Japão e 
Índia, duas potências do Rotary com pouco 

engajamento feminino.

3) Seremos mais diversos. À medida que o Rotary 
se expande, embora decrescendo nos EUA, 
aumenta a participação dos demais países nos 
quadros de liderança da instituição. A cultura 
decisória torna-se mais complexa, menos 
homogênea, mais rica e diversa. Por conta disso, 
tendências estão sendo analisadas em comitês 
estratégicos e a regionalização é uma delas. Os 
problemas enfrentados pelo Rotary nos países em 
declínio do quadro associativo são opostos aos 
daqueles em ascensão. Algum tipo de autonomia 
regional deverá ser desenvolvido para melhor 
abordar tais panoramas.

4) Seremos mais jovens. Nossa idade média supera 
os 55 anos. Assim como dormimos 84 anos até 
admitirmos o valor das mulheres, temos os jovens 
ao nosso lado desde 1968 e relutamos em facilitar 
sua admissão e participação, considerando-os mão 
de obra barata. Com a elevação do Rotaract e o 
contínuo foco nos programas dedicados à 
juventude, o Rotary aplainará o caminho para 
engajar os mais jovens, os quais, apesar de 
torcerem o nariz para alguns de nossos enfadonhos 
protocolos, compartilham com entusiasmo nossos 
valores e programas.

5) Seremos mais comunicadores. O Rotary cresceu 
num mundo de ONGs sem competição, sendo 
sempre o Cadillac das organizações. Ele nunca se 
preocupou com a concorrência e desdenhava da 
publicidade de seus feitos, numa postura tímida 
incompatível com o mundo atual. “O Rotary não é 
mais o mesmo”, ouço frequentemente em minhas 
andanças pelos distritos brasileiros. Ainda bem. Se 
o fôssemos, provavelmente teríamos perecido, 
engolidos por ONGs agressivas na promoção de 
suas causas.

Tenho pouca esperança de viver até 2055 para 
comprovar tudo isso. Mas, se a Providência Divina 
permitir, espero não ter que engolir essas 
previsões, afinal, não tenho o crédito de Bill Gates e 
Ken Olsen. Feliz 2020. E, quem sabe, feliz 2055!

Distrito 4560
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Feliz 2020! Ou 2055?
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SERVIÇOS PROFISSIONAIS E COMPANHEIRISMO: ESSÊNCIAS DO DQA 

Uma das melhores experiências na busca do conhecimento rotário é ler o livro da autobiografia de 
Paul Harris “Meu caminho para Rotary”:

“O primeiro clube rotário em Chicago contava, em sua maioria com companheiros que cresceram 
no interior, em fazendas e zonas rurais ou pequenas cidades e que foram atraídos pelas grandes 
cidades. Alguns contavam com o benefício da formação universitária, porém, a maioria não. Eles 
ajudavam uns aos outros de todas as formas... a maioria dos esforços era voltada para ajuda nos 
negócios, auxiliando-os mutuamente a terem sucesso... alguns realizaram proveitosos negócios, 
outros não. Todos reconheciam as vantagens do companheirismo.... cada um considerava um 
privilégio especial ter sido escolhido como representante de sua profissão e cônscio de sua 
respectiva responsabilidade”.

Vemos, portanto, que o Rotary ergueu suas bases no companheirismo e nas profissões ocupadas 
por seus associados. Com o desenvolvimento da instituição e criação da Fundação Rotária e de 
vários programas humanitários, tornamo-nos uma instituição extremamente complexa com a 
introdução de vários conceitos de gestão e planejamentos que são necessários para gerir esta 
“máquina de ajuda humanitária”. No entanto, a essência permanece e não devemos desviar os 
olhos dela se quisermos criar mais clubes, desenvolver os já existentes e ampliar nosso Distrito.

Não é incomum a toda instituição do porte de Rotary International, pela sua complexidade e 
grandeza, que muitos dirigentes achem que aquela essência já está introjetada nos seus 
associados automaticamente ao entrarem em algum clube, tal que não necessita ser exercitada 
diariamente.  É um erro fatal para qualquer organização grupal (de voluntários, principalmente) 
que esqueçamos a essência que nos move. O resultado deste lapso se traduz na dificuldade que 
muitos clubes têm hoje de captar e, principalmente, reter associados. Também se reflete na 
dificuldade dos Distritos se expandirem.

E o nosso Distrito sente isto na “pele”. De 1º de julho (1.108 associados) até 15 de novembro 
captamos 63 associados líquidos (1171 associados). Um crescimento de 5,7% (segundo maior 
percentual da zona 24B). Ganhamos um novo clube e reativamos outro. Caminhávamos a passos 
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largos para nossa meta de DQA de chegar aos 1.200 associados e evitar um provável 
redistritamento. Os últimos 45 dias deste semestre rotário, entretanto, foram avassaladores: 
perdemos dois clubes e 41 associados e regredimos para 1.130 o nosso quadro associativo. 
Estamos neste momento com 22 associados líquidos neste ano rotário, portanto, ainda na mira de 
um possível redistritamento. Note-se que essa queda foi uma tendência geral em todo Brasil: Em 
15 de novembro, tínhamos um distrito no negativo, agora temos onze  Podemos dizer que .
perdemos o fôlego no segundo tempo do jogo e temos que lutar com garra para evitar a derrota. O 
jogo não está perdido, mas precisamos recuperar o controle da partida.

Um grande treinador americano disse certa vez que, quando tudo parecer perdido, quando a 
derrota se avizinha querendo se impor, temos que nos esquecer do complexo e focar no básico, 
aos fundamentos do jogo. Considero que os fundamentos de Rotary são aqueles: reter pelo 
companheirismo e captar pelas profissões. Esses são os fundamentos que cada clube e líder 
rotário têm que focar neste momento parta voltarmos a crescer. Ainda temos seis meses de 
trabalho. Os Distritos que têm crescido são justamente aqueles que criaram novos clubes. Vamos 
empenhar em fundar novos clubes e clubes satélites, pois como diz o nosso Diretor Mário 
Camargo “Distrito que não funda clubes, afunda no DQA”. Temos que retomar rápido este 
crescimento. Presidentes, Conselhos Diretores, Governadores Assistentes, Equipe 
Distrital, Colégio de Governadores, associados designados a prospectarem novos clubes 
e associados representativos devem concentrar suas forças neste propósito. 

Sentar, discutir e planejar é fundamental para o sucesso da retomada do nosso crescimento.

Neste mês dos Serviços Profissionais voltem ao básico, companheiro(a)s, exercitem o 
companheirismo para reter e valorizem os profissionais das suas comunidades  para captar, 
reconhecendo e homenageando um potencial associado! 

Conectem-se para trazermos resultados ao objetivo maior deste ano rotário que é o aumento do 
nosso quadro associativo. Estaremos atentos e presentes quando precisarem.

Conto com vocês nesta CONEXÃO!!

 6Janeiro de 2020
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Mensagem da
Coordenadora Distrital

Selma Lima
SERVIÇOS PROFISSIONAIS – CONEXÃO 

MULHER

Ano Novo... novas velhas esperanças! 

O calendário do segundo semestre rotário se 

inicia com o mês de janeiro dedicado aos 

Serviços Profissionais. 

Nas nossas inesquecíveis visitas pelo Distrito, 

passamos por diversas cidades e tivemos 

contatos com muitas companheiras rotarianas e 

de Casas da Amizade que cumprem papéis 

profissionais importantes em suas comunidades. 

Professoras, Pedagogas, Médicas, Odontólogas, 

Contadoras ,  Engenhe i ras ,  Advogadas , 

Servidoras públicas, Empresárias, Comerciárias, 

L o j i s t a s ,  Te r a p e u t a s  O c u p a c i o n a i s , 

Fisioterapeutas e tantas outras profissionais 

reconhecidamente úteis à nossa sociedade. 

Muitas assumindo papéis importantes em várias 

áreas sociais e políticas de sua cidade. Porém, o 

que mais nos chamou a atenção é que em todas 

elas encontramos conectada a missão mais 

bonita e perfeita: a de SER MULHER. Ser mulher 

é conseguir dar um passo a mais em direção aos 

desafios do viver e conviver. Cuidar do lar e 

trabalhar, muitas vezes em desequilíbrio de 

condições, mas na maioria das vezes se 

superando e fazendo acontecer.

Hoje, nosso Distrito ainda tem muito poucas 

mulheres no seu quadro associativo (20-23%) e 

mesmo nas Casas da Amizade este número 

poderia ser maior. Como melhorar isto?

O mês dos Serviços Profissionais oferece uma 

ótima “ferramenta” neste sentido. Com tantas 

mulheres excelentes profissionais que hoje temos 

em cada cidade porque não homenageá-las e 

reconhecer o trabalho que têm desempenhado? E 

mais, porque não homenagear aquelas quem 

carregam consigo a dupla missão de serem 

profissionais de destaque e cuidadoras de suas 

famílias?  Porque toda mulher é, na essência, uma 

“senhora rotar iana” sempre exercendo e 

dignificando, de forma inata, o lema “Dar de si antes 

de pensar em si”!

Sou grata a vocês companheiras pelo aprendizado 

deste primeiro semestre rotário! Confio que 

estaremos juntas para os novos velhos desafios 

deste Ano Novo! E venceremos novamente, pois 

somos competentes nas nossas profissões e na 

nossa missão.

Vamos aproveitar o mês de janeiro para buscar 

aumentar o número de mulheres no nosso Distrito e 

nas Casas da Amizade, para que possamos 

aumentar os nossos atos e ações de SERVIR!

Abraço carinhoso a todas vocês! 
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No dia 20 de novembro de 2019 o Rotary de Itaúna realizou reunião festiva e histórica para 
comemorar o mês da Fundação Rotaria. 

Honrando sua posição de maior doador do Distrito 4560 para a Fundação Rotária e o clube 
que tem o maior número de companheiros Paul Harris no distrito, foi feita a entrega de 16 
novos títulos. Rotarianos e não rotarianos foram homenageados pelo clube e pelo 
companheiros do Rotary de Itaúna. 

A reunião aconteceu no Tropical Tênis Clube e contou com a participação dos sócios do 
Rotary de Itaúna, Governadores e familiares dos homenageados.

Foram os seguintes os homenageados pelo Rotary de Itaúna: Adolfo Mendes Filho e Luiz 
Lage de Faria. 

Os médicos Roberto Gomes Chaves e Ronaldo Percopi Andrade foram homenageados 
pelo rotarianos Henrique Rocha Penido e Patrícia Gonçalves Nogueira. 

Aline Aparecida Pereira Souza (Vinicius Oliveira e Souza ); Bruno Alves de Sousa (Brígida 
Moreira Drumond de Sousa); José Angelo Pardini Viegas (José Eustáquio dos Santos); 
Keiser Henrique Guimarães (Rafael Ferreira de Oliveira); Álvaro Mibielli Campos Teixeira 
(José Antônio Campos Teixeira); Ana Paula Oliveira Nogueira Santos (Hélcio Nogueira 
Santos);  Lourenço Martins Rosa Vasconcelos Reis (Jorge Vasconcelos dos Reis); Marina 
Camargos de Oliveira Lara (Homero Machado de Oliveira Lara) Thais Gonçalves de 
Souza Oliveira (Nora Gonçalves de Souza Oliveira); Companheiro Vinicius Oliveira e 
Souza, Companheiro Leonardo Santos Rosenburg, Companheiro José Antônio Campos 
Teixeira.

Reunião Festiva Histórica no Rotary Itaúna



O clube conta atualmente com 144 
homenageados com o título de companheiro 
Paul Harris.
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Reunião Festiva Histórica no Rotary Itaúna
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FAÇA SUA RESERVA!

31
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VOCÊ PODE 
SER UM DOADOR TAMBÉM!

VOCÊ PODE 
SER UM DOADOR TAMBÉM!

• Prevenção e tratamento de doenças

•  Saúde materno-infantil

• Água, saneamento e higiene *

• Consolidação da paz e prevenção de conflitos *

• Desenvolvimento econômico comunitário *

• Educação básica e alfabetização

om o fim de deixar mais claro os critérios de elegibilidade 

Cpara Subsídios Globais, e também de incluir tipos de 

projetos e atividades relacionadas ao meio ambiente, este 

ano 2019-20 se iniciou com  mudanças na áreas existentes, mas, 

para melhor refletir as atividades desenvolvidas, os três nomes 

indicados com asterístico foram ajustados, ficando assim:
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EDITAL DE INDICAÇÃO DO GOVERNADOR 2022-23 - DISTRITO 4560 

O Governador do Distrito 4560 do Rotary International, Paulo Marcos de Paula Lima, no uso de suas 
atribuições, de acordo com o que estabelece o Regimento Interno do Rotary International, convida os 
clubes que compõem o Distrito 4560 a participarem do processo de indicação para Governador do 
mesmo, para o ano rotário de 2022-2023.
O clube interessado em sugerir candidato deverá fazê-lo através de resolução aprovada em reunião 
ordinária, de acordo com o que dispõe a Seção 13.020.3 Art. 13 do Regimento Interno do RI. A 
Resolução deverá ser, obrigatoriamente, assinada pelo secretário do clube. O formulário com Dados do 
Governador Designado, mais o formulário de dados biográficos (Currículo) do candidato (constando 
dados pessoais, profissionais e rotários) e uma foto 5x7 colorida, terão que ser encaminhados ao 
Presidente da Comissão de Seleção para o endereço abaixo, por carta registrada, até o dia 30 de 
dezembro de 2019, impreterivelmente.

  A/C do Governador Paulo Sergio de Azevedo
  Presidente da Comissão de Indicação
  Rua John F. Kennedy 375 Bairro Boa Vista 
  Itajubá  –Minas Gerais – Brasil – 37505-150

São elegíveis para o cargo todos os associados representativos de clubes do Distrito 4560, em pleno 
gozo de seus direitos, e que vier a contar com um mínimo de sete anos de associação a um ou mais 
clubes de Rotary por ocasião da posse, em 01 de Julho de 2022, e que tenham exercido a função de 
Presidente de um clube durante um mandato completo.
O formulário pertinente ao processo está anexo ao presente edital (anexo1). A Comissão de Indicação, 
composta pelos Governadores: Paulo Sergio de Azevedo-Governador 2018-19, João Bosco Ribeiro 
Beze, Governador 2017-18, João Otavio Veiga Rodrigues Governador 2017-16, Ângelo Antônio de 
Freitas- Governador 2014-15, Aristides Beraldo Garcia - Governador 2012-13, Sob a presidência do 
primeiro, deverá proceder a indicação do Governador 2022-23 até o dia 31 de janeiro de 2020.
A Comissão tem a responsabilidade de indicar o rotariano mais qualificado e em condições de servir o 
Rotary na condição de Governador de Distrito, não tendo que limitar-se aos nomes sugeridos pelos 
clubes (13.020.5). 
O Presidente da Comissão de Indicação notificará ao Governador o nome do candidato escolhido 
dentro de 24 horas após o encerramento dos trabalhos da reunião da Comissão de Indicação.
O Governador deverá então informar aos clubes do Distrito, o nome e o clube do candidato designado 
até 72 horas do recebimento da notificação do Presidente da Comissão de Indicação. Deverá o 
Governador oficializar a indicação em quinze dias caso não haja nenhuma manifestação contraria por 
parte dos candidatos não indicados. Caso não se chegue a um consenso sobre a indicação, e em 
obediência ao que dispõe a seção 13.020.7, dar-se-á nova votação, via postal, até o dia 28 de fevereiro 
de 2020. O rotariano opositor que discordar da decisão deverá ter obrigatoriamente participado do 
processo seletivo como candidato e se seguirá o que preceitua as seções 13.020.7 a 13.020.11 do 
Manual de Procedimento 2016.  
Inexistindo oposição, o Governador declara o candidato selecionado pela Comissão como Governador 
Designado e notificará aos clubes do distrito.
Dada a necessidade de cumprimento do que dispõe a Seção 13.010, do Artigo 13, do Regimento Interno 
do RI, os prazos especificados no presente edital serão improrrogáveis.

Lavras, MG, 12 de outubro de 2019

Paulo Marcos de Paula Lima 
Governador do Distrito 4560 2019-20 de RI 

12Janeiro de 2020
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Rotary

13Janeiro de 2020

Ocorrerá entre os dias 11 e 13 de Setembro de 2020 o XX Encontro Mineiro de Rotaract Clubs, e 
será realizado pelos distritos 4540 e 4560 na cidade de Sabará – MG.

Organizar tal evento era um sonho an�go do Rotaract do D. 4560 e em conjunto com o D. 4540, 
esse sonho tem se tornado realidade! A candidatura já foi registrada, e segue para aprovação na 
CONARC – Conferência Nacional de Rotaract Clubs, que será realizada na cidade de Ouro Preto 
– MG, entre os dias 8 e 12 de janeiro/2020.

Como rotarac�anos devemos servir e cuidar da comunidade, portanto, esses momentos de 
união dos distritos se faz necessário para que possamos cuidar uns dos outros, criar novas 
amizades e nos tornar mul�culturais. A comissão de organização do evento está a todo vapor 
para trazer qualidade e diversidade para todos!

O evento conta com total apoio das Governadorias de Rotary Internacional dos respec�vos 
distritos, o que estreita ainda mais os laços da família rotária e nos torna cada vez mais unidos.

Momento após a assinatura dos Governadores Paulo Lima e Silveira (eleito) da autorização para par�cipação do Distrito 
4560 na organização do evento.

Distritos 4540 e 4560 de Rotaract Clubs sediam o 
XX EMIRC



Distrito 4560

Rotary

Visitas oficiais do governador Paulo Lima e
da coordenadora de ASR Selma Lima

03/12 Pimenta Mar de Minas

O casal de governadores Paulo Lima e 
Selma foi recebido no Rotary Club 
Pimenta Mar de Minas pelo Presidente 
Rodrigo Veríssimo, sua esposa Helaine, 
Interactianos e associados. 

Conhecendo as maravilhas de Pimenta 
banhada pelas águas de Furnas.

Noite festiva no Rotary Clube Mar de Minas, presidida pelo 
companheiro Rodrigo Verissimo, com as presenças do 
Governador Assistente Emilio Carlos, do Interact e sua 
Presidente Stéfany Ferreira.

14Janeiro de 2020
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Rotary

Visitas oficiais do governador Paulo Lima e
da coordenadora de ASR Selma Lima

04/12 Capitólio

A Presidente do Rotary Club de Capitólio, 
Margarida Costa juntamente com os associados 
para a recepção ao casal Governador. 

Visita à Construção da APAE

Visitando a Santa Casa que recebeu um 
eletrocardiografo doado pelo Rotary 
através de Projeto de Subsidio Distrital.  

Noite festiva com os companheiros do RC de Capitólio. 
Muita Conexão!

15Janeiro de 2020
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Rotary

Visitas oficiais do governador Paulo Lima e
da coordenadora de ASR Selma Lima

06/12 Lagoa da Prata
Na chegada ao RC Lagoa da Prata Princesa 
do Oeste, presidido pelo companheiro Milton 
Júnior Mendonça, o casal de governadores 
foi recebido com a missão de plantar uma 
árvore. É o Rotary criando raizes por onde 
passa!

Reunião de trabalho com a diretoria.

16Janeiro de 2020

Reunião Festiva no RC. Lagoa da Prata 
Princesa do Oeste. 

Reunião com interactianos
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Rotary

Visitas oficiais do governador Paulo Lima e
da coordenadora de ASR Selma Lima

09/12 Lavras

Reunião com diretoria Rotary Lavras. Com 
Presidente Sebastião Assis Vilela 

Na manhã, foi apresentado o projeto de 
ginástica para a terceira idade.

Reunião Festiva. Momentos significativos entre os companheiros do RC.Lavras. 
Agradecemos o Presidente Sebastião Assis Vilela por tamanha deferência.

Projeto de apoio à Vila Vicentina. Visita ao prefeito, Dr. José Cherem.

17Janeiro de 2020
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Visitas oficiais do governador Paulo Lima e
da coordenadora de ASR Selma Lima

12/12 Lavras-Sul

Café da manhã com os companheiros do Clube.

Visita ao projeto apoiado por Rotary Lavras Sul, que funciona nas salas que ficam no andar de 
baixo da igreja São Judas Tadeu.

Destaque para imagem de São Judas que foi feita por um rotariano, Ricardo Sette. Feito e doado à 
igreja. Uma obra de arte!
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Visitas oficiais do governador Paulo Lima 
18/12 Monsenhor Paulo

Chegando a Monsenhor Paulo, no Centro sul do estado de MG, o casal de governadores foi 
recebido no Marco Rotário, pela Presidente Efigênia Maria Baldim de Carvalho e associados. 
Em seguida reunião de trabalho com a diretoria.

Governador Paulo Lima conhecendo o projeto de músca e dando uma palinha!

19Janeiro de 2020
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08Dezembro de 2019

Noite festiva! Velas se acenderam em homenagem aos companheiros ausentes... Muita emoção.

O simpático Diretor do 
Colégio Gammon Dr. 
Alysson M. Carvalho.

Assembleia com o clube. Admissão de dois novos 
companheiros.

20Janeiro de 2020



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

Anuncie Aqui!

Distrito 4560

Rotary

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

DIVULGUE AS AÇÕES E PROJETOS DO SEU 

CLUBE NOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO DO 

DITRITO 4560

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

21Janeiro de 2020
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Clubes em Ação
Ação natalina do Rotary Club de Divinópolis Leste coordenada pelo companheiro 
Leonardo Antônio: DESAFIO 24H onde foi arrecadado material escolar, brinquedos e 
alimentos para serem distribuidos à comunidade. 

22Janeiro de 2020
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Rotary

Clubes em Ação
Companheirismo e muita comexão na festiva natalina do Rotary Club de 
Divinopolis Leste!

23Janeiro de 2020
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Rotary

Clubes em Ação
Rotary Club de Divinópolis Leste participando do Natal das crianças do Projeto 
AABB COMUNIDADE, com doação de cestas básicas, brinquedos e 
panetones para as familias da comunidade.

24Janeiro de 2020
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Clubes em Ação
Então é Natal no Rotary Club de Varginha.
Papai Noel chegou distribuindo muita alegria e presentes para a garotada.

25Janeiro de 2020



Distrito 4560

Rotary

Clubes em Ação

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:

26Janeiro de 2020

Clubes em Ação
A alegria e o dinamismo da mulher no Rotary!
Companheiras Rotarianas na Festiva de Natal do Rotary Club de Varginha quando 
a Presidente Izabel Camargo deu posse a mais uma Companheira: Cris Lara



Distrito 4560

Rotary

Clubes em Ação

27Janeiro de 2020

Clubes em Ação
Casa da Amizade de Carmo do Cajuru e Rotary Cajuru prepraram um DOMINGO DE 
NATAL PARA AS CRIANÇAS!

Confraternização da Casa Amizade e Rotary Alfenas Norte. Cada convidade levou um 
produto de limpeza para a associação DONA VANJA, que atende criancas de 1 a 14 anos.
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Rotary

Clubes em Ação

28Janeiro de 2020

Clubes em Ação
As primeiras mulheres empossadas no Rotary Club de Carmo da Mata. 

Sejam bem vindas!

O Rotary Club de Cajuru tem a honra de receber mais um integrante na família 
Rotary: Alexandre Fernandes é o mais novo companheiro apadrinhado pelo 

companheiro Tovar Avelar. Seja bem vindo!



29Janeiro de 2020

Natal Solidário! Rotary Club Pimenta - Mar de Minas, Rotaract de Pimenta, 
Interact Mar de Minas juntamente com varias entidades da cidade 

promovendo momentos agradáveis para as crianças da comunidade.

Distrito 4560

Rotary

Clubes em AçãoClubes em Ação

Rotary E-Club de Esperanto 
Brasil em conexão com as 
novas gerações!! 
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Rotary

30Janeiro de 2020

Clubes em AçãoClubes em Ação
Natal no Ancianato de Três Corações!
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Rotary

31Janeiro de 2020

Interact e Rotaract em Ação

Rotaract Universitário participando da festiva de Natal do 
Rotary Club de Varginha.
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Rotary

ASRs em Ação
ASR de Oliveira comemorou o Natal com muita alegria com as 116 crianças da Escola Municipal 
Maria Leda Andrade Carvalho, antiga Escola Municipal dos Martins, sob a direção de Fernanda 
Paolinelli. 
Como foi gratificante ver a alegria das crianças recebendo seus presentes - os olhinhos brilhavam!
Cada embalagem continha um kit dental, um livrinho e um brinquedo. 
As crianças saborearam um delicioso cachorro quente com refrigerante graças a contribuição da 
Barraca do Mantega (Camila e Helder Lopes e damas da ASR) e um bolo lindo e delicioso doado por 
Alexandra Coelho. Parabéns companheiras! 

32Janeiro de 2020

Festiva natalina com amigo secreto da ASR de Oliveira - Casa da Amizade com os rotarianos 
dando uma força! Conexão sempre.
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Rotary

ASRs em Ação

33Janeiro de 2020

ASR de Boa Esperança encerrando o ano cheio de bençãos! 

Trabalho em conjunto com a Pastoral da Criança. ASR Boa 
Esperança, fazendo a diferença!
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Rotary

ASRs em Ação

34Janeiro de 2020

A noite de 07/12/2019 foi especial e de muita alegria! A Casa da Amizade de Itaúna 
foi agraciada com o Troféu Evidência, pelos seus trabalhos junto à comunidade 
itaunense!! Numa solenidade de extremo bom gosto promovida pela super top 
Deise Nogueira e seus patrocinadores as companheiras de Itaúna receberam a 
homenagem junto com a presidente Tânia Regina Batista.

Confraternização da Casa da Amizade de Itaúna. Muita alegria para 
finalizar os trabalhos do semestre e renovar as energias para 2020!



Distrito 4560

Rotary

ASRs em Ação

35Janeiro de 2020

O Rotary Club de Itapecerica brilhou. 
Teve Papai Noel? Teve Mamãe Noel? Teve presentinhos? Teve salgadinhos e 

docinhos e teve até carinho multiplicado. 
Natal da Creche Tia Sinhá foi bordado de amor e carinho!



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

Rotary Club de Itapecerica Rotary Club Lavras Sul

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

Rotary Club Pouso Alegre
das Geraes

Distrito 4560

Rotary

Rotary Club de Itapecerica
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