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Mensagem do Presidente 
de Rotary International

Barry Rassin
 Em minhas viagens no ano passado, 
visitei muitos clubes e distritos fortes e dinâmi-
cos que estão transformando suas comunida-
des. Quando assisto às suas reuniões, posso 
sentir a energia. Quando conheço seus 
associados, vejo que são Pessoas em Ação. E, 
quando olho para suas comunidades, vejo o 
impacto do seu trabalho.

Gostaria de desa�ar todos os Rotary Clubs a 
fazerem pelo menos um projeto humanitário 
de alto impacto. Cada clube já tem o potencial e 
os recursos para que isso aconteça, e o poder de 
mudar as vidas das pessoas completamente.

 O que torna um projeto transformador? Ele não precisa envolver muito 
dinheiro, mas tem que chegar às pessoas e ter um grande impacto na comunidade. Essa 
é a chave, e é aí que entra um planejamento cuidadoso e uma pesquisa detalhada. 
Então, faça a sua pesquisa, aproveite seus recursos e busque parcerias que possam 
aumentar seu impacto. E, depois disso, entre em ação.

 Se seu clube for transformador e bem organizado, tudo o mais virá na sequên-
cia. Os associados �carão envolvidos e novos associados �carão ansiosos para se juntar 
a vocês. Será mais fácil arrecadar fundos, pois as pessoas adoram doar quando perce-
bem como seu dinheiro está fazendo a diferença e quando sabem que a organização é 
responsável. Seu clube será dinâmico, relevante e ativo e será a inspiração para os 
associados e a comunidade que ele atende.

 Também visitei comunidades com 
Rotary Clubs que não eram mais do que clubes 
sociais. Nunca deveria ser assim. Felizmente, há 
uma abordagem simples que, na minha 
opinião, pode ajudar a revitalizar qualquer 
clube.

 Como nenhum veículo dura para sempre, após oito anos na estrada, não dava 
mais para usá-lo. Então, compramos um Land Cruiser rosa da Toyota, que ainda está na 
estrada, permitindo que as parteiras prestem atendimento pré-natal às mulheres 
daquela região remota.

 Não é preciso ter milhões de dólares. Um dos projetos mais transformadores 
dos quais participei envolveu a entrega de um veículo da marca Jeep a um grupo de 
parteiras no Haiti. Quando perguntamos o que poderíamos fazer para ajudá-las, elas 
nos disseram que precisavam de uma maneira de chegar às mulheres grávidas de uma 
parte remota do país. Compramos o carro, pintamos de rosa e colocamos o logotipo do 
Rotary nele. Três anos depois, voltamos para acompanhar o andamento do projeto. As 
parteiras estavam entusiasmadas com os resultados: a taxa de mortalidade de mães e 
bebês daquela região havia caído em 50%. Isso é o que chamo de serviço transforma-
dor.

 É claro que o serviço é apenas parte do que um clube dinâmico deve oferecer. 
Ele também deve ter bons oradores, formar líderes, envolver o Rotaract e o Interact e 
agregar valor à associação, além de bons motivos para que todos participem dos 
eventos do Rotary.

Dolár Rotário - Cotação Trimestral
Janeiro: R$3,87 Março: R$3,74Fevereiro: R$3,77
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Mensagem do Diretor de Rotary International
Paulo Augusto Zanardi

 Percebo que poucos clubes trabalham com essa área de enfoque. Precisamos atuar com maior rigor, haja 
vista a criminalidade batendo recordes no nosso país. Que neste mês o Conselho Diretor de cada clube faça um 
planejamento para melhorar a sua comunidade a �m de que possamos viver em maior harmonia.

 Também o nosso Programa de Intercâmbio de Jovens promove a boa vontade internacional e a compreen-
são cultural, possibilitando que, anualmente, 8.500 estudantes do ensino médio morem e estudem no exterior, 
em 115 países.

 Que possamos ajudar mais quem mais precisa. Aquele que, talvez, por não ter como obter recursos por 
falta de emprego, ingressa na criminalidade.
 O Rotary desenvolve grandes projetos de forma global, daí ser importante doarmos para a Fundação 
Rotária. Devemos, no entanto, estar mais atentos para também atuarmos de uma forma local. Também na área da 
paz podemos continuar sendo a inspiração para nossas comunidades.

 A divergência é uma prerrogativa de todos, porém é importante que seja mantida uma harmonia no grupo 
em que se vive. Só assim atingiremos um bom nível de convivência, sempre pensando nas necessidades do outro.

 Sabemos que as pessoas têm características diferentes, seja em termos comportamentais, seja em valores 
e ideias, e por isso é fundamental que se crie uma cultura de respeito, tanto nos espaços mais amplos da sociedade 
quanto no dia a dia das relações interpessoais. A compreensão deve ser entendida como um fator fundamental 
para a manutenção da paz mundial e o respeito aos direitos do próximo.

 Os Centros Rotary pela Paz são um passo de�nitivo nesse sentido. Todos 
os anos, o Rotary seleciona até 100 pro�ssionais de todo o mundo para recebe-
rem bolsas de estudo em um desses nossos centros. Estes desenvolvem líderes que se tornam catalisadores da 
paz, prevenção e resolução de con�itos por meio de treinamento acadêmico, prática e oportunidades de trabalho 
em rede global.
 Em pouco mais de uma década, os Centros Rotary treinaram mais de 1.000 bolsistas para carreiras de 
construção da paz. Muitos deles estão servindo como líderes em organizações internacionais ou começaram suas 
próprias fundações.

 Em outubro de 2014, o Conselho Diretor do Rotary achou adequado 
reorganizar o calendário da nossa organização, proporcionando aos clubes e 
distritos um novo cronograma, de acordo com as áreas de enfoque que são 
prioridades do Rotary.
 Dessa forma, designou-se fevereiro como o mês dedicado à área de 
enfoque Paz e Prevenção/Resolução de Con�itos. Trata-se de uma boa ocasião 
para relembrarmos a primeira reunião do Rotary, realizada em 23 de fevereiro de 
1905, bem como uma grande oportunidade para todos os clubes pelo mundo 
planejarem e promoverem a contínua busca do Rotary pela boa vontade, paz e 
compreensão entre as pessoas.

DOE SUAS REVISTAS ANTIGAS DA BRASIL ROTÁRIO
Se você ainda possui exemplares da antiga Revista BRASIL ROTÁRIO e elas não lhe sendo mais úteis faça doação das 
mesmas a GOVERNADORIA do Distrito, levando-as na Assembleia Distrital no dia 13 de abril em Lavras. Maiores 
detalhes entrar em contato com o Gov. 2018-19 Paulo Azevedo no psazevedo@uol.com.br ou Whats App (35) 
98808-3355 ou diretamente com o companheiro Clésio Silva pelo telefone (35) 3622-0091.
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Mensagem do Governador
Paulo Azevedo

 Neste mês em que também celebramos os 114 anos de fundação do Rotary, tivemos importantes 
eventos em nosso distrito, como a realização do STED/GATS em Lavras onde o Gov. Eleito Paulo Lima 
pode treinar sua equipe que conduzirá o distrito no próximo ano rotário.

Paulo Sérgio Azevedo
Governador 2018-19

 Companheiros,

 Como já dizia Paul Harris, fundador do Rotary International: “Para promover a compreensão mun-
dial, precisamos consciencializar um grande número de pessoas – rotarianos e não-rotarianos – e esta 
tarefa não pode ser realizada individualmente”. E, para comemorar o mês da Paz e da Prevenção e 
Resolução de Con�itos nada melhor do que criar consciência sobre a história do Rotary, divulgando os 
seus trabalhos.

 O ano rotário vem se afunilando, e com ele a proximidade de nossa Conferência. Ressalto aqui a 
importância da presença de todos os companheiros. Nossa equipe está preparando um grande evento 
com foco no aprendizado e companheirismo. Vamos todos juntos celebrar as conquistas na Conferência 
da Inspiração Rotária. Todas as informações estão disponíveis na página 7 deste informativo.
 Um forte abraço a todos!

 Chegamos a Fevereiro, o mês em que o Rotary International dedica 
para a Paz e Resolução de Con�itos. Colaborar para o avanço da Paz, 
Prevenção e Resolução de Con�itos é um dos mais importantes aspectos dos 
serviços do Rotary. Como membros de uma organização mundial, os rotaria-
nos encontram-se numa posição privilegiada de poder disseminar a boa-vontade no seu país e fora dele. 



Mensagem da Coordenadora Distrital
Maria G. Bolonha Pereira (Cida Bolonha)

3 – Desenvolver projetos em sua comunidade, no mínimo 02, nas áreas:

 Olá queridas amigas e companheiras das ASRs deste nosso distrito. Quero hoje destacar 
nesta mensagem, as metas e objetivos da coordenadoria para este ano rotário, metas estas 
que estão localizadas em meu quia distrital, em suas páginas 68, 69 e 70. Irei reproduzi -las 
aqui:

6 – Publicar mensagens, artigos, fotos e informações gerais na página da ASR/Casa da Amizade, da Carta Mensal. Para isto enviar 
para Coordenadora, Secretária Elizene ou Coordenadora Assistente com antecedência. Até 31/03/2019 deverá ter enviado no 
mínimo 02.

8 – Todo evento que a Casa da Amizade realizar, destinar 10% da renda para o Fundo Anual de Programas da Fundação Rotária. 
Descrever os eventos e enviar fotos, bem como o recibo do depósito para a tesoureira Vani até 31/03/2019.
9 – Enviar até o dia 05 de cada mês, o Relatório de Atividades, contendo todas as ações de sua ASR, bem como o número de reu-
niões e fotos. Serão premiadas as ASRs que enviarem os relatórios dentro do prazo para a Secretária Elizene lizearaujo@gmail.com 
com cópia para a Coordenadora Assistente. 
10 – Efetuar o pagamento da percápita Distrital até o dia 31 de outubro de 2018, através de depósito bancário, na conta abaixo 
especi�cada, O valor votado em Caxambu, durante o XXXIX Encontro Distrital das ASRs do Distrito 4560, durante a Conferência 
Distrital em Caxambu, foi de $60,00(sessenta reais) por sócia/ano. O valor a ser depositado será de $60,00 x o numero de associadas 
de cada ASR. Enviar comprovante para a tesoureira Vani: vanibeze@yahoo.com.br 
Ÿ BANCO DO BRASIL S.A.
Ÿ Agência: 0364-6    -    Lavras/ MG

1 – Incentivar as companheiras a atuar junto aos Rotarys Clubs nas atividades, eventos, 
reuniões festivas e de companheirismo, bem como a participar dos eventos rotários, como 
PETS e Assembleias.
2 – Aumentar o quadro associativo ao menos em uma associada em relação a per capita paga 
em 2017/2018

Ÿ Educação Básica e Alfabetização;
Ÿ Prevenção e tratamento de doenças;

Ÿ Recursos Hídricos e Saneamento;
Ÿ Paz e Prevenção/Resolução de Con�itos
Ÿ Desenvolvimento Econômico e Comunitário

Ÿ Saúde Materno Infantil;

5 – Realizar evento para homenagear uma Mulher em destaque em sua comunidade no mês de março. (dia 08 é dia da Mulher)

4 – Participação das Casas da Amizade em Campanhas de erradicação da Pólio e doações para a CASINHA FELIZ quando da visita 
do Governador ao seu Rotary e ASR, bem como em futuros depósitos em conta corrente. Em caso de depósito, enviar comprovante 
para a tesoureira Vani, citando que é para a Casinha Feliz, até 31/03/2019.

7 – Ministrar informações rotárias nas reuniões das ASRs através das próprias companheiras, rotarianos ou rotaractianos. 
Precisamos conhecer a Fundação Rotária. Não se ama o que não conhece.

Ÿ Conta Corrente: 74.706-8
Ÿ Nome: Coordenadoria Distrital das ASR do Distrito 4560
Ÿ CNPJ: 06.336.722/0001-06

RECONHECIMENTO E PREMIAÇÃO

12 – Premiação especial à ASR com o maior numero de companheiras uniformizadas no Encontro Distrital, proporcional ao 
número de sócias, durante a Conferência de 2018/2019 em São Lourenço

Cida Bolonha

HAVERÁ UMA PREMIAÇÃO ESPECIAL PARA A CASA DA AMIZADE QUE CONSEGUIR CUMPRIR 10 (DEZ) DAS NOSSAS METAS.

Quero agradecer à todas voces que já participaram com doações  ou que ainda irão fazer suas doações. Beijos no coração de cada 
uma de vocês.

11 – Será premiada a ASR que neste ano rotário de 2018/2019, conseguir fundar uma nova ASR ou reativar alguma que encerrou 
suas atividades anteriormente.

Obs: O não pagamento da percápita dentro do prazo estipulado, para todas as sócias de sua ASR, elimina a sua ASR de 
qualquer premiação. Todos os depósitos referentes às metas estipuladas, podem ser efetuadas na conta anteriormente 
divulgada e o comprovante enviado com a devida identi�cação para a tesoureira Vani.
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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 o�ciais do 
Gov. Paulo Azevedo.
Todo valor arrecadado será doado ao 
programa End Polio Now e você nos 
ajuda a ajudar o Rotary nessa luta!

DISTRITO 4560

Uma iniciativa:
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FEVEREIRO:
MÊS DA PAZ E PREVENÇÃO DE CONFLITOS

 Colaborar para o avanço da Paz e da 
Prevenção e Resolução de Con�itos é um dos mais 
importantes aspectos dos serviços do Rotary 
International. Como membros de uma organização 
mundial, os rotários encontram-se numa posição 
privilegiada de poder disseminar a boa-vontade no 
seu país e fora dele.
 Como já dizia Paul Harris, fundador do Rotary 
International: “Para promover a compreensão mun-
dial, precisamos consciencializar um grande número 
de pessoas – rotários e não-rotários– e esta tarefa não 
pode ser realizada individualmente”. E, para come-
morar o mês da Paz e da Prevenção e Resolução de 
Con�itos nada melhor do que criar consciência sobre 
a história do Rotary, divulgando os seus trabalhos. 

 No dia 23 de Fevereiro, aniversário do Rotary, 
comemora-se também o dia da Paz e da Prevenção e 

  Compartilhando os sucessos do seu clube, 
estará contribuindo para que a imagem do Rotary 
seja respeitada e reconhecida pela comunidade. 
Além disso, para assegurar a existência de futuras 
gerações de rotários, o trabalho de promoção do 
Rotary deve ser realizado também entre os jovens.

Resolução de Con�itos. Todos os Clubes são incenti-
vados a planear eventos para marcar o aniversário de 
114 anos do Rotary. Nessa ocasião, todos os clubes 
devem prestar reconhecimento e dar destaque ao 
trabalho do Rotary em prol da compreensão, da 
amizade e da paz mundial.
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Estão abertas as inscrições para a

Check-in: 17/05/2019 a partir das 12h / Check-out: 19/05/2019 até às 12h

Diárias de Hotéis Conveniados para a Conferência Distrital 2019

Pousada Samambaia - Fone: (35)3331-3173

XLVIII Conferência Distrital

Governador Paulo Sérgio Azevedo
De 17 a 19 de Maio de 2019 - São Lourenço - MG

Acesse o site e garanta já a sua vaga e de sua família!Acesse o site e garanta já a sua vaga e de sua família!Acesse o site e garanta já a sua vaga e de sua família!

www.cedupeventos.com.br/4560www.cedupeventos.com.br/4560www.cedupeventos.com.br/4560
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Nosso Distrito em Números
Estatísticas sobre nossa Família Rotária e doações à Fundação Rotária
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*Saldo acumulado de admissões desde 01/07/2018.

SEJAM BEM VINDOS NOVOS COMPANHEIROS(AS)!
Nesta seção o Gov. Paulo Azevedo, dá as boas vindas aos novos companheiros rotarianos e rotarianas que foram 
admitidos em Rotary. Se seu clube realizou alguma admissão recentemente informe-nos pelo e-mail 
informativo4560@zatti.me.

CAMPANHA DO PANETONE ARRECADA
R$39.085,20 PARA FUNDAÇÃO ROTÁRIA

Os pedidos devem ser efetivados no site http://vendas.rotary4560.org.br. 

Cada clube deve nomear um responsável pelo envio do pedido, anexando 
uma lista contendo nome do clube, nomes dos associados, número de R.I., 
CPF e quantidade solicitada por cada um deles.

II – DAS VENDAS
Por questões de logística, somente serão vendidas caixas fechadas 
contendo 12 panetones de frutas, diretamente aos clubes e estes farão a 
distribuição aos seus associados, de acordo com a encomenda de cada 
um deles.
Será aceito um único pedido por clube, totalizando a quantidade de 
caixas.

Para a diferença de R$ 3,12 o Distrito emitirá recibo de doação em nome 
da empresa ou instituição compradora.

O Distrito 4560, do Rotary International, através do Governador Paulo 
Sérgio Azevedo, da Comissão Distrital da Fundação Rotária e 
Subcomissão de Captação de Recursos, faz saber a todos os clubes que a 
partir da data deste Edital, está aberta a campanha de vendas dos 
panetones, cujo regulamento, prazos e informações pertinentes estão 
descritos nos critérios a seguir.
I – VALOR DO PANETONE
O custo unitário de cada unidade, este ano, contendo 1 (um) panetone de 
frutas é de R$ 5,88 (cinco reais e oitenta e oito centavos).
O Distrito venderá cada panetone pelo preço unitário de R$ 9,00 
(nove reais), repassando parte da diferença de R$ 3,12 (três reais e 
doze centavos) para o fundo anual de programas da Fundação 
Rotária, em nome do Associado que ADQUIRIU. 
Empresas e Instituições que adquirirem os panetones devem ser 
alertadas que as Notas Fiscais (DANFE) (emitidas pela empresa fornecedo-
ra dos panetones, que é uma Instituição de benemerência, isenta de ICMS, 
portanto), virão sem imposto destacado, e com o valor de cada panetone 
a R$ 5,88, custo de venda do panetone na empresa.

O   pagamento de: 30% do valor do pedido, até 10 de novembro, e, de 70% 
do valor do pedido até dia 10 de dezembro, será feito através de boletos a 
serem emitidos pela Tesouraria do Distrito.  

GD 2010-11 - Walmor Zambroti 

GD 2016-17 - João Otávio Veiga Rodrigues
  Subcomissão de Captação de Recursos

Presidente da Comissão Distrital da Fundação Rotária

Não serão acatadas encomendas feitas por associados, fora dos pedidos 
dos clubes.
III – DOS PAGAMENTOS

IV – DOS PRAZOS DOS PEDIDOS 

O pagamento dos pedidos deve ser feito através de boleto bancário pelo 
valor total,  devendo ser enviado o comprovante para o Governador 
Walmor Zambroti, através do e-mail zambrotrotary4560@gmail.com.  

Cada clube deve nomear um responsável para receber a totalidade de 
suas encomendas, de acordo com os dados do pedido feito no sistema.

Instrutor Distrital - Gestão 18/19

GD 2013-14 - Ângelo Antônio de Freitas

Guaxupé, MG 03 de outubro de 2018.

Paulo Sérgio Azevedo

Os pedidos podem ser feitos a partir desta data e até o dia 31-10-2018. 
V – DA RETIRADA DOS PEDIDOS

Governador 2018-19 - Distrito 4560

 Complementando o foco principal desta governadoria, a doação via 
Rotary Direct (Cartão e Boleto), a Campanha do Panetone terminou com 
excelentes resultados! Graças a ampla adesão dos companheiros de nosso 
distrito, foram vendidos 14.256 PANETONES, o que resultou em uma doação de 
R$39,085,20 para a Fundação Rotária. Conforme o edital (que pode ser conferido 
abaixo), o Distrito 4560 repassou os valores para o Fundo Anual da Fundação 
Rotária em nome do associado que adquiriu os panetones. Agradecemos aqui 
nossos companheiros por tamanha adesão ao projeto, o que possibilitou a 
doação de um valor tão expressivo à nossa fundação!
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NOTA INFORMATIVA ADVOCACIA PÓLIO-BRASIL

 No  ano  de  2017,  nossos 
esforços foram relacionados a reunião 
dos Ministros da Saúde no G-20, em 
Hamburgo, onde obtivemos a inclusão 
da citação de apoio à erradicação da 
Polio, no documento �nal dos Ministros 
da Saúde e também dos Chefes de 
Estado; documento este reeditado na 
reunião de 2018 na Argentina.

 Nossos agradecimentos aos 
presentes, que nos acompanharam, o 
casal Curador e Diretor eleito Mario 
C é s a r  e  D e n i s e  C a m a r g o ,  o s 
Coordenadores Pedro Durão, Luiz 
Gustavo Prado e Chico Schlabitz, ds 
Coordenadores assistentes Adriano 
Jorge Souto e Demétrius Galinos 
Contoyannis, o Governador Vertinho de 
Oliveira e a Governadora Indicada, Vera 
Lucia Barrela, ambos do D-4530.

Evolução histórica:

 Em 28/04/2015, a realização do 
Simpósio sobre a Erradicação da 
Poliomielite, na OPAS (Organização Pan-
Americana de Saúde), em Brasília, sendo 
Rotary, convidado a participar da 
Comissão Nacional de Certi�cação da 
Erradicação da Poliomielite.

 Temos desenvolvido nossas 
atividades de advocacia junto ao 
Ministério da Saúde, a partir da organi-
zação do Simpósio sobre a Erradicação 
da Poliomielite, 12/11/ 2013, no Hospital 
Sírio Libanês, com a elaboração da 
D e c l a ra ç ã o  d e  Co m p ro m i s s o  e 
Colaboração para a Meta para um 
Mundo Livre de Pólio.

 Estiveram ainda presentes: do 
Ministério da Saúde, o Dr. Wanderson 
Oliveira,  Secretario  Nacional  de 
Vigilância em Saúde e a Dra. Carla 
Domingues, coordenadora do PNI.

 No dia 28 de fevereiro, passado, 
participamos de uma audiência com o 
Ministro da Saúde, Dr. Luiz Henrique 
Mandetta.
Gostaria de agradecer ao companheiro 
EGD José Luís Baiocco, D-4470, que foi 
quem consolidou a visita e salientar a 
presença do EGD Dr. Hélio
Mandetta, D-4470, pai do Ministro, o 
que tornou nosso encontro muito mais 
agradável.

 Ag u a rd a - s e  a  e d i ç ã o  d o 
relatório �nal do Ministério da Saúde 
sobre a campanha, programada até o 
�nal de Março/ 2019.

Temáticas-chave em advocacia:

 Durante a audiência com o 
Ministro expressamos nossa preocupa-
ção com regiões e estados com baixa 
cobertura e cidades com coberturas 
menores ou próximas a 50%.

 Tendo sido informado que em 

 1. Balanço da campanha 2018 – 
Os Rotarianos brasileiros participaram 
de modo marcante na campanha de 
vacinação para poliomielite e sarampo 
no mês de agosto de 2018.

 F o i  a c o r d a d o  j u n t o  a o 
Ministério, que a partir do lançamento 
do relatório �nal, uma força tarefa será 
organizada, no sentido de que se 
elabore um plano de vacinação para as 
regiões e cidades que ainda possuírem 
taxas abaixo da meta de 95%.

2019, não será realizada uma campanha 
especí�ca para Pólio, mas sim uma 
campanha de multivacinação.
 2. Participação do Ministério da 
Saúde na reunião do G-20, no Japão -

em Advocacia para a Pólio

A reunião dos Ministros da Saúde no G-
20 ocorrerá em 19-20 de outubro de 
2019, em Okayama, Japão.
 V i m o s  a  s o l i c i t a r  q u e  o 
Ministério da Saúde do Brasil, mantenha 
seu papel de liderança neste processo, 
tendo, o Ministro da Saúde, recebido 
documento de referência e concordado 
com o apoio durante a reunião do G-20, 
no Japão.

Marcelo Demétrio Haick Consultor 
Nacional
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INTERACT E ROTARACT EM AÇÃO!

Na tarde do dia 10/02/2019 o Interact Club de Arcos realizou 
a entrega de materiais escolares para uma família do bairro 
Vila Boa Vista, a família contém 4 crianças que estudam em 
uma Escola da Rede Pública da Cidade de Arcos.

Interact Club de Arcos

Interact Club de Três Pontas
No dia 04/02 o Interact Club de Três Pontas realizou em 
parceria com a Academia CT Furacão Team, uma aula de 
defesa pessoal para todas as associadas e visitantes do 
clube. A aula realizada pelo Dill Furacão tinha como 
objetivo ensinar as meninas golpes de defesa para as 
mesmas usarem em situações de risco.

O Rotaract Club de Boa Esperança realizou a campanha 
"Carnaval Seguro" onde distribuiu os apitos e tatuagens, e 
concederam entrevistas para a EPTV e pra Rádio Liderança. 
Agradecemos aqui a oportunidade de divulgar nosso 
projeto, gostaríamos de mostrar nossa gratidão à prefeitura 
municipal de Boa Esperança que apoiou o projeto através 
dos órgãos de segurança, às lojas Fest Sonhos e Caramelo, 
que contribuíram com os apitos e a nossa eterna gratidão à 
SIM Copiadora, que nos ajudou com as tatuagens .

Rotaract Club de Boa Esperança

Interact Club de Bambuí
No dia 6 de fevereiro de 2019 , alguns integrantes do 
Interact Club de Bambuí, junto com o companheiro 
rotariano Zé Solto, foram à Escola Rural Pau Ferro para 
doação dos materiais escolares arrecadados em outras 
escolas. 
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A SÍNDROME DO EX-PRESIDENTE

 Não foi falado eu acho, da 
síndrome do presidente que sai do 
Rotary após cumprimento de sua 
missão (01 ano de gestão), mas em 
meu entendimento podia se dizer, 
pois humildemente falando, acredito 
que as coisas estão interligadas.

 Por que acredito que existe a 

 Recentemente, num desses 
fóruns privilegiados do WhatsApp, 
observei alguns companheiros 
reclamar da falta de compromisso de 
companheiros em assumir responsa-
bilidades para cargos como presi-
dente, secretários, protocolo e etc.

 Imagine que você é presi-
dente de seu clube e passa um ano 
trabalhando voluntariamente 
arduamente, tentando fazer a 
diferença e inspirar pessoas e 
somente encontra resistência. As 
resistências são as mais interessan-
tes, ex: isso foge dos padrões do 
Rotary Internacional, o Rotary não é 
isso, fazer eventos para não ter lucro 
é melhor não fazer.... Na mais absolu-
ta verdade o que mais tem hoje é 
gente correndo de ser voluntário e 
de trabalho, e estacionado no Rotary 
por puro status.

síndrome de afastamento de presi-
dentes? 
 Acredito que existe um 
conceito  desenvolvido muito 
retrogrado e vingativo, e será assim 
sucessivamente por muito tempo, 
enquanto não trouxermos pessoas 
desprovidas de vaidade, mas acho 
importante explicar esse conceito, 
muitos companheiros assumem a 
presidência na esperança de fazer 
um trabalho digno do Rotary, mas 
tornam se bons zeladores, faxineiros, 
cozinheiros e de uma forma geral um 
faz tudo dentro de seu clube e o que 
menos tem é ajuda ou apoio, e 
muitas vezes pedido de ajuda para 
tal não falta, o que falta mesmo é o 
compromisso com o clube, pois essa 
ideologia é antiga e passada a 
diante... E obviamente qualquer 
presidente ou pessoa se frustra com 
esse comportamento infantil de 
adultos que entendem que na 
minha gestão foi assim e na gestão 
seguinte também será!!! 
 O companheirismo passa 
longe de você quando está na 
presidência de um clube e confesso 
se isso não é su�ciente para afastar 

 Ser presidente ou ter qual-
quer cargo em seu clube deve ser 
motivo de orgulho por tal mereci-
mento e oportunidade de aprendi-
zado, mas atualmente esse senti-
mento não é mais de orgulho, mas 
de medo, verdadeiro pavor de ser 
abandonado e realizar atividades das 
mais diversas sozinho ou sozinha.
 Muitos princípios foram 
esquecidos e perdidos....  Para 
voltarmos a crescer necessitamos de 
melhorar nosso recrutamento e 
despertar a paixão nas pessoas de 
servir sem interesse, repito sem 
interesse.

Renno Alex
(35) 9 9941-8218 - WhatsApp

Rua Silviano Brandão, 914

valorosos companheiros, então não 
sei dizer o que os manterá!!!

Centro - Ouro Fino / MG

Fanpage: @espaco�tgourmet
Instagram: espaco_�tgourmet

" O melhor cliente é

Facebook: claudiamacedo

aquele que já temos"
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CONHEÇA TODAS AS PAUTAS DISCUTIDAS PELO
COLÉGIO DE GOVERNADORES DURANTE ESTA GESTÃO
 Conforme solicitação de vários clubes e prezando 
pelo princípio da transparência, publicaremos a partir 
desta gestão as pautas discutidas pelas reuniões do 
Colégio de Governadores do Distrito 4560 a �m de que 
todos nossos companheiros possam tomar conhecimen-
to dos acontecimentos de nosso distrito.

Local: Café Palace Hotel - Três Pontas -  MG
Data: 19/10/2018 - Horário: 18h00

Primeira Reunião

Segunda Reunião

Ÿ Comunicações do Governador Paulo Sérgio Azevedo; 
Ÿ Palavra do Governador Eleito Paulo Marcos de Paula 

Lima; 
Ÿ Palavra do Governador Indicado Silveira Umbelino 

Dantas;    

Lavras Apart Hotel - Lavras/MG

Ÿ Assuntos diversos:  faltas às reuniões do Colégio sem 
as devidas justi�cativas.

Ÿ Expediente de Secretaria e Leitura da Ata da Reunião 
Anterior; 

Ÿ Cancelada por motivo da campanha de vacinação 
contra a Pólio.

Data: 17/08/2018 

Ÿ Abertura pelo Governador Paulo Sérgio Azevedo; 

Terceira Reunião
Data: 16/11/2018 - Horário: 19h00

Ÿ Abertura pelo Governador Paulo Sérgio Azevedo
Local: Gran Ênio Hotel - Varginha – MG

Ÿ Expediente e Leitura da Ata da reunião anterior;

Ÿ Palavra franqueada ao Governador Eleito Paulo 

Ÿ Comunicações do Governador Paulo Sérgio Azevedo, 
inclusive sobre suas Visitas O�ciais aos clubes e 
Campanha do Panetone;

Ÿ Assuntos diversos pertinentes ao Colégio de 
Governadores e apresentação do Governador desig-
nado para o ano rotário de 2021/2022, Companheiro 
José Carlos de Azevedo, do RC Monte Sião, pelo 
Presidente da Comissão Distrital de Indicação;

Ÿ Palavra franqueada ao Governador Indicado Silveira 
Umbelino Dantas;

Ÿ Palavra franqueada aos Coordenadores de Rotary da 
F.R., D.Q.A. e Imagem Pública

Ÿ Assuntos diversos pertinentes ao Colégio de 
Governadores;

Ÿ Abertura pelo Governador Paulo Sérgio Azevedo

Secretário do Colégio de Governadores

Ÿ Comunicações do Governador Paulo Sérgio Azevedo 
sobre sua gestão e preparativos para a Conferência em 
São Lourenço, bem como, anúncio do Representante 
Pessoal do Presidente de R.I., Governador 2017-2018, 
Agnaldo Pereira de Assis Costa e sua esposa 
Conceição Maria de Oliveira Costa, do RC Betim, 
Distrito 4760, classi�cação: Serviço Público Federal;

Luiz de Araujo Filho

Ÿ Encerramento pelo Gov. Paulo Sérgio Azevedo

Local: Vitória Palace Hotel - Lavras – MG

Gov. 2007/2008 e 2009/2010

Ÿ Palavra franqueada ao Governador Indicado Silveira 
Umbelino Dantas;

Ano Rotário 2018/2019

Ÿ Palavra franqueada ao Governador Eleito, Paulo 
Marcos de Paula Lima, sobre sua participação em San 
Diego, Califórnia, na Assembleia Internacional;

Quarta Reunião

Ÿ Encerramento pelo Gov. Paulo Sérgio Azevedo.

Marcos de Paula Lima;

Data: 22/02/2019 - Horário: 18h00

Ÿ Expediente e Leitura da Ata da reunião anterior;
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Conheça quem são os líderes do Distrito 4560
Se seu clube já possui presidentes para as próximas gestões, informe atravé do e-mail psazevedo@uol.com.br.

Nossos parabéns aos clubes que já cumprem a indicação do Rotary International de escolher seus presidentes eleitos, indicados e 
designados para os próximos 3 anos.



Obrigado por doar à
Fundação Rotária!

Estes companheiros(as) realizam
seu gesto mensal de amor
ao colaborar com doações

mensais à Fundação.

CLIQUE AQUI E SAIBA COMO
SER UM DOADOR TAMBÉM!

Certificado encaminhado por e-mail

*Saldo acumulativo desde 01/07/2018.
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http://vendas.rotary4560.org.br


Fevereiro de 2019 16

Doações via boleto:
www.rotary.org.br/doacao-mensal

Rotary International Brazil Office - RIBO
Cond. Comercial Casa da Caldeiras
Av. Francisco Matarazzo, 1752 - Conj 1421
05001-200 - Água Branca - São Paulo/SP
Das 08h30 às 12h / Das 13h às 17h
Tel: (11) 3217-2630

Vem aí a Semana #PessoasEmAção

 Os Clubes podem usar os recursos do Brand Center para criar um anúncio sobre um de seus projetos 
ou utilizar um dos modelos já criados pelo RI. A Comissão de Imagem Pública do Distrito 4560 está à 
disposição para sanar dúvidas e apresentar sugestões. 

 Como sabem, os rotarianos estão constantemente atuando para transformar a vida dos menos 
favorecidos e não há limite para o que podem fazer quando trabalham juntos. Agora é hora de divulgar isso ao 
público externo. 
Assim, durante a semana de 24 a 31 de março, o Rotary International estará mobilizando Distritos e Clubes 
para divulgarem nas mídias sociais um anúncio da campanha Pessoas em Ação ou post sobre um projeto de 
destaque com a hashtag #PessoasEmAção. O intuito mostrar o impacto que os associados de Rotary, Rotaract 
e Interact Clubs causam em suas comunidades. 



O Presidente do Rotary Club de Piumhi Helder Antônio 
de Oliveira participou da Noite Forrozeira da Saúde 
promovido pela Secretaria Municipal de Saúde de 
Doresópolis, realizada no dia 12 de Fevereiro de 2019, 
no Estádio Vieirão. No evento foi realizado a Campanha 
do Hepatitte C, onde ocorreu a realização de Testes 
Rápidos, que foram doados pelo Rotary Club de 
Piumhi.

Rotary Club de Piumhi

Rotary Club de Lagoa da Prata Princesa do Oeste
O Rotary de Lagoa da Prata Princesa do Oeste realizou o 
plantio de árvores pelo projeto Uma Vida, Uma Árvore. Assim 
o clube presenteia cada criança que nascer em Lagoa da 
Prata com o Plantio de Uma Árvore e um certi�cado de 
Participação no projeto. Na terceira edição deste projeto foi 
realizado o plantio para as crianças nascidas em 2018 na ETE 
(estação de tratamento de esgoto) de Lagoa da Prata, alguns 
pais estiveram presentes com seus �lhos e receberam seus 
certi�cados de participação no projeto. Na ocasião foram 
plantadas 370 árvores para representar as crianças nascidas 
na cidade.

O Rotary Club de Capitólio realizou o plantio de 1500 
mudas de árvores que foram distribuídas entre seus 
associados, para rea�rmar o compromisso coma 
preservação e cuidados com a natureza.

Rotary Club de Capitólio

O Rotary Club de Oliveira realizou a entrega de 16 
metros de tela galvanizada e 3 sacos de cimento, para, 
em parceria com o Colégio Diamante terminarem a 
construção da quadra coberta da instituição Casa da 
Criança, que abriga diariamente 85 crianças no período 
pós e pré escola. Mais uma Área de Enfoque cumprida.

Rotary Club de Oliveira

Os Clubes em Ação
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DIVULGUE AS AÇÕES E PROJETOS DO
SEU CLUBE NOS CANAIS DO DISTRITO 4560!

Site do Distrito 4560 (rotary4560.org.br)
Wellington José Borges - Rotary Club Itaúna
WPP: (37) 98412-9191
wjborges@gmail.com

Fotos de Visita O�ciais e Projetos
Wanilda Garcia - Rotary Club de Boa Esperança
WPP: (35) 99879-5076
wanwangarcia@hotmail.com

Facebook e Informativo Distrital
João Paulo Zatti - Rotary Club de Elói Mendes
WPP: (35) 98869-6123
joaopaulo@zatti.me

Envie também suas fotos para a Revista Rotary Brasil
apóis a realização do seu projeto através do link abaixo:
http://revistarotarybrasil.com.br/rotary-content/content/submit

Fortaleça a
Imagem Pública do
seu clube!
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Visitas Oficiais

Visita O�cial à Família Rotária de Lavras - 04/02
Projeto Uma Vida Uma Árvore

Rotary Club Lagoa da Prata - Princesa do Oeste - 03/02

Visita O�cial ao Rotary Club de Lavras dos Ipês - 05/02 Visita O�cial ao Rotary Club de Bom Sucesso - 06/02

Visita a O�cial ao Interact e Rotaract de São Gonçalo do Pará,
patrocinados pelo Rotary Club de Carmo do Cajuru -17/02

Visita O�cial ao Rotary Club de Mateus Leme - Centro - 16/02Festiva entre o Rotary Club de Lavras e Lavras Sul - 04 e 07/02

Recepção do Governador pelos Rotary Clubs de Itajubá - 19/02
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Visitas Oficiais

Visita O�cial ao Rotary Club de Itajubá 19 de Março - 20/02

Pedágio Solidário com o Interact Club de Arcos - 03/02
Seminário de Treinamento da Equipe Distrital

e Governadores Assistentes (STED/GATS) em Lavras - 23/02

Rotary Day promovido pelo RC Pimenta Mar de Minas
com a presença do RC e Interact de Piumhi - 24/02

Comemoração pelos 85 Anos de Fundação
do Rotary Club de Poços de Caldas - 27/02

Festiva em Comemoração aos 114 anos do Rotary e
2º Aniversário do RC Pimenta Mar de Minas- 23/02

Plantio de Árvore durante o STED e GATS em Lavras
em comemoração aos 114 anos do Rotary - 23/02

Visita O�cial ao Rotary Club de Itajubá Oeste - 21/02



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

Rotary Club Pouso Alegre
das Geraes

Rotary Club Lavras SulRotary Club de Itapecerica

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