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APRESENTAÇÃO
Quando Paul Harris e seus três amigos iniciaram suas reuniões na cidade de
Chicago em 1905, eles certamente não imaginavam a grandeza que sua ideia inicial
atingiria. Hoje somos mais de 1,2 milhão de rotarianos distribuídos em cerca de 218
países e regiões geográﬁcas. Somos a maior organização voltada à responsabilidade
social no planeta.
Com tantos serviços voluntários prestados em todo o mundo, temos muito a
comemorar. Tanto em ações grandiosas como a erradicação da Poliomielite (muito perto
de ser concluída), como em inúmeros projetos humanitários em cada uma das
comunidades onde o Rotary está presente. Cada rotariano no mundo faz parte dessa
gigantesca força de trabalho. Cada um se envolve de coração nas suas ações.
Como tudo evolui nós temos que estar conectados ao presente sem perder as
ideias que os quatro primeiros rotarianos: Gustavus Loehr, Silvester Schiele, Hiram E.
Shorey e Paul P. Harris, apresentaram a todos nós em 23 de fevereiro de 1905.
Celebremos a ideia de Paul Harris e seus três amigos imaginando novas formas de
servir. Nunca nossas comunidades precisaram tanto de nós como nesse momento
peculiar que atravessamos.
Vamos abraçar os desaﬁos e transformá-los em OPORTUNIDADES DE SERVIR.
Vamos usar essas oportunidades para trazer um sorriso a uma criança ou uma vida
melhor para as famílias das nossas comunidades. Agindo assim, estaremos da melhor
maneira celebrando a existência do nosso querido Rotary e cumprindo a principal razão
da nossa associação – SERVIR.
Inovar, Renovar e Transformar é fundamental para o crescimento e
desenvolvimento de nossa instituição.
A transformação que queremos somos nós que fazemos.

AGRADECIMENTO
Quero agradecer à Deus , sem sua
dádiva da vida eu nem estaria aqui.
Agradecer a minha família, que sempre me
apoiou, incentivou especialmente meus
ﬁlhos que perdoam a minha ausência.
Agradeço ao Rotary internacional que me
concedeu esta oportunidade, tão
maravilhosa de fazer amigos. Agradecer as
queridas amigas coordenadoras que com
sua experiência sempre me auxiliam nesta
jornada. Agradecer a toda minha equipe
que colaboram para que esta coordenadoria
se realize com sucesso.
Se temos que esperar, que seja para
colher a semente boa que lançamos hoje no
solo da vida. Se for para semear, então que
seja para produzir milhões de sorrisos, de
solidariedade e amizade. (Cora Coralina)

Gratidão!! Andréa Luiza Bastos de Oliveira Azevedo.

05

HOMENAGEM
Minha homenagem vai para todas as
mulheres da família rotária.
Rotarianas
Rotaractianas
Interactianas
Rotacdianas
Senhoras da Casa da Amizade
Essas mulheres guerreiras, que lutam por
seu espaço, sempre servindo aos que mais
precisam em sua comunidade e no mundo.
Que trazem um brilho especial para o
Rotary com seu entusiasmo, inteligência e
criatividade.
Avante Companheiras!
Pois a transformação que queremos
somos nós que fazemos.
Andréa Luiza Bastos de Oliveira Azevedo
Coordenadora Distrital 2021/2022.

LEMA
A escolha do lema “Servir para
Transformar Vidas” para o ano rotário
2021-2022 mostra claramente a
intenção de nosso Presidente de RI
Shekhar Mehta e sua esposa Rashi em
nos inspirar, motivar e impelir para
que os objetivos possam ser atingidos
com sucesso. Temos total conﬁança
que, se caminharmos juntos, tudo
poderá ser possível.
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MENSAGEM DA COORDENADORA
DISTRITAL DA ASR
Um novo Ano Rotário tem início com o lema “Servir para Transformar Vidas”.
O presidente do Rotary International, Shekhar Mehta, incentiva os associados a se
envolverem mais em projetos humanitários, dizendo que servir e cuidar do
próximo é a melhor maneira de viver, pois ao transformar a vida de outras pessoas,
você também transforma a sua.
A Casa da Amizade, assim como o Rotary, é uma reunião de voluntários,
pessoas que dão de si em favor dos mais necessitados, que deixam de lado seus
interesses particulares para trabalhar em favor do próximo, sacriﬁcam momentos
de lazer para trabalhar pela comunidade, ajudam ao próximo sem esperar nada
em troca.
É com alegria que convidamos todas as senhoras que queiram dedicar um
pouco do seu tempo ajudando creches e asilos, confeccionando pijamas,
camisolas e roupas infantis. Esperamos novas voluntárias de braços abertos. Como
é bom servir!
As Casas da Amizade a cada dia se renovam, se fortalecem na parceria com o
Rotary, quando abraçam projetos com amor e entusiasmo, levando alegria através
de ações e benefícios às comunidades.
Me surpreendo sempre com os diversos projetos realizados e que, através
dos mesmos, doam o que há de melhor: o amor ao próximo.
Companheiras e amigas, os girassóis procuram a luz do sol, perseguem a LUZ,
em dias nublados, elas se voltam umas para as outras para dividirem entre si as
suas energias. Não ﬁcam abatidas, nem cabisbaixas, olham umas para os outras.
É a natureza nos ensinando.
Se não tem sol todos os dias, temos uns aos outros.
Sejamos girassóis sempre na vida de alguém.
Sejamos LUZ.
Andréa Luiza Bastos de Oliveira Azevedo
Coordenadora da ASR, 2021-2022
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BIOGRAFIA
Andréa Luiza Bastos de Oliveira Azevedo, natural de Valparaíso (SP),
residente em Monte Sião (MG).
Mãe de dois ﬁlhos, Paulo Henrique de Oliveira Azevedo proﬁssão empresário
e Caroline Franciele Bastos Pereira de Azevedo proﬁssão empresária, ambos
solteiros.
Vida Proﬁssional:
Formada em Técnica em Contabilidade e magistério. Funcionária Pública na
área da educação onde atua como professora alfabetizadora desde 2008.
Participou de vários programas educacionais dentre eles PNAIC (Pacto Nacional de
Alfabetização na idade certa), onde atuou por cinco anos de 2013 à 2017 como
Orientadora do Programa.
Vida Rotária:
Rotariana desde março de 2018, exerceu a diretoria do DQA do Rotary Club
de Monte Sião, madrinhada de diversas associadas ao Rotary.
Ingressou na Casa da Amizade em 1993. Foi presidente por três vezes. Em
95/96 sob o Lema – Atue com integridade sirva com amor e trabalhe pela paz.
16/17 com o Lema Rotary a serviço da Humanidade.
17/18 com o Lema O Rotary faz a diferença – ano em que foi agraciada com o
Título Paul Harris.
Participou do 43° Instituto de Brasília (DF).
Participou de diversos seminários Distritais e Globais e dezenas de
conferências Distritais de nosso Distrito e de outros.
Participou da Assembleia internacional 2021 em Orlando de modo virtual.
No ano 2021-22, além de Coordenadora Distrital é a Presidente da Comissão
Distrital And Pólio Now
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MENSAGEM DO GOVERNADOR
JOSÉ CARLOS DE AZEVEDO
Minhas companheiras e meus companheiros,
O ano rotário 2021-22 é atípico, o mundo está assolado pela maior pandemia o
covid-19, nossas famílias choram pelos entes queridos que se foram, nos deixaram
muito cedo, poderíamos ter com todos uma vida mais longa, quero deixar o meu
abraço fraterno a cada um que perdeu um parente, um amigo para essa doença
terrível.
Nosso agradecimento a Deus por nos permitir a continuar, a ter fé e esperança e
a possibilidade de ajudar ao próximo.
Mesmo diante de tantas diﬁculdades o que nos inspira é a vontade de SERVIR
PARA TRANSFORMAR VIDAS.
Nossos programas e projetos para o ano rotário de 2021-22 serão executados na
forma que nos for permitido, não iremos esmorecer um só minuto, fomos alçados
ao cargo de casal Governador para trabalhar para nossa família rotária e isso
faremos.
Andrea e eu tiramos este ano de nossas vidas para sermos soldados de nossa
instituição, iremos servir ao nosso distrito, aos clubes e a cada companheiro.
“Dar de Si Antes de Pensar em Si” e “Mais Se Beneﬁcia Quem Melhor Serve” são
os lemas que nos move, vem dos primórdios de nossa instituição, desde 1911 está
vivo mais do que nunca, mas INOVAR, RENOVAR E TRANSFORMAR é preciso a Roda
Rotária gira, inova, renova e transforma a cada ano, avançar é preciso, novos dias,
novas oportunidades surgem, temos que estar conectados com a nova realidade.
E para isso, sem esquecer nossos princípios, novos métodos, novas fórmulas de
se fazer rotarismo é fundamental, não podemos esquecer que sem associados, sem
clubes não temos distritos ou Rotary, valorizar, dinamizar e qualiﬁcar os clubes
com metodologias novas é essencial.
Então como faremos? Dar oportunidades para que um número maior de pessoas
compartilhe conosco o mundo maravilhoso de rotary, convidando-os a participar
de nossas reuniões, de nossas ações sociais, só amamos aquilo que conhecemos, a
partir disso basta o convite para fazer parte de nosso clube, de nossa instituição e
da maior organização de ajuda humanitária do mundo. Jamais esquecendo que
para compartilhar conosco quatro premissas são essenciais: ética, caráter ilibado,
participar das reuniões do clube e pagar as mensalidades.
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Nosso primeiro compromisso é com a família, depois o trabalho e a seguir servir
a rotary, trazendo novos associados, e em pesquisa recente três por cento da
população mundial tem essa condição, portanto, quantos à sua volta podem estar
conosco, quantas comunidades e cidades tem condições de ter um clube, caros
amigos no servir, façamos nossa parte, busque, convide, chame aos amigos, crie
um clube e multiplique o bem por onde passar.
INOVAR é preciso, reuniões dinâmicas, companheirismo fora de nossa cede,
encontros sociais e festivas são fundamentais para tornar seu clube dinâmico.
RENOVAR é necessário, os jovens, as mulheres, a diversidade de classiﬁcação
proﬁssional e a rotatividade de cargos nos clubes são importantes.
TRANSFORMAR é fundamental, reuniões abertas a pessoas da comunidade,
presença de palestrantes locais para discorrer de sua proﬁssão, reconhecer
pessoas com habilidades em servir através de certiﬁcados e homenagens.
Queremos frisar que o fortalecimento geral dos Clubes e do Distrito 4560 será a
nossa meta maior, e não pouparemos esforços para, entre outros propósitos,
atingir os seguintes objetivos:
Cada um, traz um - Para servir e fazer mais, o Rotary precisa de mais
associados, conclamo aos associados do nosso Distrito a serem catalisadores em
seus clubes, e por meio da iniciativa "Cada um, traz um", estamos pedindo que
cada associado traga uma pessoa para se associar ao Rotary dentro deste ano
rotário;
Meio Ambiente - O Conselho de Curadores da Fundação Rotária e o Conselho
Diretor do Rotary International adicionaram uma nova área de enfoque: apoio ao
MEIO AMBIENTE. A criação de uma área de enfoque especíﬁca para apoiar o meio
ambiente dará aos associados do Rotary mais maneiras de criar mudanças positivas
e aumentará nosso impacto no mundo. O plano de Ação para o ano rotário 2021-22,
terá como principal programa “PRESERVAR O PLANETA TERRA” que consistirá em
plantar uma árvore para cada rotariano no mundo, meta: 1.200.000 árvores,
programa idealizado pelo brasileiro Paulo Viriato Correa da Costa, Presidente
Mundial do Rotary Internacional, no período 1990-1991, o objetivo principal além
de recuperar o meio ambiente é trazer à Fundação Rotária e aos clubes recursos
para realizar seus projetos locais.
Mulheres em Rotary - Fundado por homens, houve um tempo em que as
mulheres sequer eram convidadas para participar de festivas e jantares, e a
instituição demorou muitas décadas para aceitar o ingresso do sexo feminino em
suas ﬁleiras, um gravíssimo erro histórico. Entes de grande determinação, espírito
prático e aguçado senso crítico, as mulheres mudaram a cara do Rotary e estão a
cada dia conquistando o seu merecido espaço. Talvez não seja por outra razão que
a faceta feminina do Rotary tanto nos encanta quanto nos inspira.
E-Club Preserve o Planeta Terra - A criação do E-Club Preserve o Planeta Terra
irá unir as pessoas que querem na prática desenvolver o Meio Ambiente através de
programas e projetos estruturados voltados à recuperação da natureza, a
educação e ao bem-estar social.
Diversidade, Equidade e Inclusão - O Rotary valoriza a diversidade e celebra
contribuições de seres humanos de todas as origens, independentemente de
idade, etnia, raça, cor, habilidade, religião, status socioeconômico, cultura, sexo,
orientação sexual ou identidade de gênero. Diversiﬁcar signiﬁca incluir pessoas de
diferentes grupos no clube. Além de ser uma ótima fonte de inovação, este
aspecto é um dos valores da nossa organização. Ter associados com experiências e
pontos de vista diferentes ajuda o clube a ampliar seus conhecimentos sobre a
comunidade, entender seus problemas e buscar soluções. Diversiﬁcar o clube não
signiﬁca apenas incluir pessoas diferentes, mas garantir que elas trabalhem bem
juntas.
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A escolha do lema “Servir para Transformar Vidas” para o ano rotário 2021-2022
mostra claramente a intenção de nosso Presidente de RI Shekhar Mehta e sua
esposa Rashi em nos inspirar, motivar e impelir para que os objetivos possam ser
atingidos com sucesso. Temos total conﬁança que, se caminharmos juntos, tudo
poderá ser possível.
Então, irmanados e em perfeita sintonia, vamos dar as mãos e caminhar juntos,
com respeito, humildade, amor e tolerância, tendo sempre em mente as
proposições da Prova Quádrupla, a qual será a base de todo o nosso trabalho. Desta
forma, iremos conseguir continuar engrandecendo os nossos Clubes, o nosso
Distrito e a nossa Instituição, iremos SERVIR PARA TRANSFORMAR VIDAS.
A transformação que queremos somos nós que fazemos.
José Carlos de Azevedo
Governador Distrito 4560 - 2021-2022
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MENSAGEM DO PRESIDENTE DO
ROTARY INTERNACIONAL
Estimados rotarianos:
Todos nós estamos passando por tempos difíceis. Mesmo assim, temos ajudado
o mundo a enfrentar as incertezas e se adaptar às rápidas mudanças. Agora é
chegado o momento de pensarmos de forma ainda mais ambiciosa.
É hora de encarar grandes desaﬁos, de fazer mais e crescer mais, e, acima de
tudo, cuidar daqueles que nos são caros.
Este ano, vamos encontrar ainda mais maneiras de Servir para Transformar
Vidas.
Servir é o aluguel que pagamos pelo nosso tempo na Terra e expandiremos os
serviços do Rotary à medida em que “crescermos mais e ﬁzermos mais”. Vamos
crescer com a iniciativa “Cada um traz um”. Se todos os associados trouxerem
apenas mais uma pessoa ao Rotary, não haverá limite para o crescimento da nossa
organização.
Uma maneira pela qual faremos mais é dando ênfase especial ao
empoderamento das meninas para garantir melhores oportunidades às jovens em
todo o mundo. Também teremos os Dias do Voluntariado do Rotary, quando
associados de todo o mundo poderão compartilhar o bom trabalho que estamos
fazendo e buscar novas maneiras de servir local e internacionalmente.
A nossa atitude deﬁne o modo como servimos. Todos nós temos a grande
oportunidade de liderar pelo exemplo e de inspirar uns aos outros a participar de
projetos que causem impacto mensurável e sustentável.
O Conselho Diretor do RI assumiu novas responsabilidades e eu agradeço a todos
os diretores por terem se comprometido a ajudar o Rotary crescer, se adaptar ao
futuro cada vez mais digital e ﬁcar mais atraente às novas gerações. A sua
dedicação ao trabalho rotário é vital ao bem-estar das comunidades a que
servimos e ajuda o Rotary a prosperar de forma que possamos Servir para
Transformar Vidas.
Cordialmente,

Shekhar Mehta
Presidente do Rotary International, 2021-22
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ADVENTO DA FAMÍLIA ROTÁRIA
- DISTRITO 4560 Graças à visão empreendedora de Paul Percy Harris e seus
companheiros foi possível tornar real o advento da família rotária, e,
hoje, anos após o seu Centenário, temos a certeza de que o mundo
todo ganha com isso, pois há uma legião enorme de voluntários em
prol de serviços humanitários. São essas pessoas, dedicadas em
fomentar o companheirismo e o ideal de servir ao próximo.
Marcados de muitas lutas e conquistas, e sempre baseados no
lema maior que é “Dar de Si Antes de Pensar em Si Si”,
conscientes de que “Mais se Beneﬁcia Quem Melhor Serve”.
Quando percorridos alguns anos, desde a sua fundação
em Chicago, no período de 1949-50 tornou-se uma prática
constante o presidente eleito de Rotary International lançar
um lema que serve de inspiração a todos os rotarianos no
período de sua gestão.
Prestando então uma homenagem há mais de um século de
serviços de RI, torna-se oportuna esta pequena reﬂexão, e já
pegando carona nos lemas inspirados desde a criação deste nosso
Distrito 4560, que tão bem nortearam os nossos governadores até aqui,
ano rotário de 2019.
O Distrito 4560 nasceu sob o lema de Ernest G. Breitholz, presidente de RI no ano rotário 1971/72...
Dizendo ao então Governador Distrital Luiz Gonzaga Mauad, que se “A Boa Vontade Começa Conosco”
aproveitemos bem essa viagem de reﬂexão como rotarianos, e também como seres humanos.
No giro desta tournée e a pedido do Clairmen Geraldo Horta Sanábio, primeiro visualizemos o nosso
símbolo Rotário:
- É destaque em qualquer lugar que se apresente, e um marco de boas vindas a todos que chegam onde ele
existe. Mas... “Examinemos Novamente”, disse Sanábio.
Quando no ano seguinte, veio outro Governador Bendito Valias de Rezende/Odete, fazendo à mesma
observação: - O que signiﬁca para nós esse símbolo rotário? Essa engrenagem que roda o mundo, essa roda
denteada com seu encaixe perfeito, que segue irmanada entre povos e nações com dinamismo sempre nos
alertando que “É Hora de Agir”, e o que ela representa para todos nós rotarianos.
Foi por isso que Waldemar Henrique Rausch/Geni, com entusiasmo solicitou a cada companheiro que
“Renove o Espírito de Rotary”, sendo depois verdadeiro motivo de orgulho para nós brasileiros, quando então
assumiu a presidência 1975/76 de RI o companheiro Ernesto Embassay de Mello, juntando as forças com o
governador Celso Jadir Gorgulho Junqueira/Mª Aparecida, logo foi dizendo:
- Façamos tudo para “Digniﬁcar o Ser Humano”.
E ora, disse em 1976/77 nosso Gov. Oswaldo Louzada Serra/Creurice, se “Eu Creio em Rotary”, não é para
ﬁcar em evidência, mas sim por ter como único objetivo o de “Servir para Unir a Humanidade” vem nos lembrar
Francisco de Assis Castilho Moreira/Neusa, no ano 1977/78. De forma que possamos angariar benefícios em que
esta mesma humanidade possa viver num mundo melhor. Mas para que isso aconteça é preciso que você
“Estenda a Sua Mão” a ﬁm de abraçar o lema rotário 78/79 com Ciro dos Santos/Mª de Fátima, e juntos, com
Joaquim dos Santos Siqueira/Eliane, peçamos ao Deus criador “Que o Ideal de Servir Ilumine o Caminho”, em
1979/80.
Ainda que, cientes de termos uma proﬁssão e outros afazeres, disse Jasper Leonel da Silva, isso 1980/81:
“Encontremos Tempo para Servir”, levando a todos os homens a “Compreensão e Paz Mundial Através do
Rotary”, como bem disse o lema de Rubens de Souza Nilo “A Humanidade é uma Só, Criemos Pontes de Amizade
em Todo Mundo”, enfatiza ainda o Gov. 1982/83 José Otávio de Azevedo/Nilda, de forma que sejamos nós a
própria ponte como elo de companheirismo.
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Não sejamos egoístas, disse Sebastião Naves da Silveira/ Ruth, com igualdade “Compartilhemos Rotary
para servirmos nossos semelhantes. E orientados deste modo, por Guaracy de Castro Nogueira/Yvette, que
aonde quer que vá cada rotariano “Descubra um novo mundo de Serviços”, porque a resposta está com Zoroastro
Ferreira de Andrade/Heliana, quando diz que “Você é a Chave” e a luz de um “Rotary que leva a Esperança”,
com Álvaro Pereira.
Sempre unidos nesta engrenagem altruísta, orgulhosos de pertencermos a esta instituição, sempre de
mãos dadas com o Gov. 87/88 José de Alencar e Silva/Odete, para que nossas ações falem mais alto, pois aﬁnal
somos “Rotarianos unidos para Servir Dedicados à Paz”.
Agora, prezados companheiros é a vez de Edmundo Pereira Dantas Filho/Mª José, governar este Distrito e
essa gama de voluntariado, questionando, se você está vivo... “Dê Vida ao Rotary: Viva–o intensamente!”,
conquanto se alguém pensou que a indicação “Desfrute Rotary” com Walter Bachmann/Célia, parecia simples,
percebeu mais uma vez o saudoso Presidente de RI, o brasileiro Paulo Viriato Correa da Costa, e o então
Governador Gabriel de Siqueira Lopes/Mª Stela, que “Valorizar Rotary Com Fé e Entusiasmo” não é fácil, porque
é preciso ser disponível e despojado para que se “ Olhe mais Além de Si Mesmo”, conﬁrmou Gastão Neto
Barbosa/Wilba, sempre numa aceitação sem distinção, fazendo-nos entender o Gov. Juscelino da Silva/Neuza,
que “A Verdadeira Felicidade está em ajudar o Próximo”, numa busca constante com Lindley Gregório
Mendes/Darcy, de se oferecer o melhor, bastando apenas que você “Acredite no que faz e Faça Aquilo em que
acredita”, de forma que “O Seja Amigo” na vez de Valdizar Roosevelt Diniz Barbosa/Arlete, siga abraçando o
lema rotário de João Márcio de Carvalho Rios/ Nilda, pedindo que ”Atue com Integridade, Sirva com Amor e
Trabalhe pela Paz”, Pois somente assim agiremos para que se “Construa o Futuro com Ação e Visão”, como nos
disse Carlos Alberto de Araujo Peçanha/M. Isabel, em 1996/97.
Com ênfase, vem Juventino Júlio de Souza/Cida – 1997/98 a todos conclamar:
-“Mostre que o Rotary se interessa! ”
Isso posto, Zoroastro Pimentel Boeri/Zélia, falando com muita propriedade, reaﬁrma que somente assim é
possível que você “Torne Real o Seu Sonho de Rotary”, indo em busca do novo milênio com Sergio Fernando
Bonani/Mª Inês, rumo ao Rotary 2000, e dessa forma, “Agir com coerência Sendo Atuante”. Incentivando a todos
os companheiros vem Celso Falabella de Castro Filho ousar mais, fazendo “Criar consciência sendo Atuante”, e
recordando-nos vem em 2001/02 a primeira mulher eleita Governadora, Patrícia Gonçalves Nogueira, dizendo
que: - “A Humanidade é a nossa Missão”.
Portanto, sempre queridos companheiros, levados pelo entusiasmo de um novo Presidente de RI, Bhichai
Rattakul, agindo ele com a excelência de exímio jardineiro, deu a João Carlos Barbosa/Marta, a nobre
incumbência: “Plante Sementes de Amor”. Pensando nisto, rogo a todos que olhe ao seu redor e abrace mais a
causa rotária, “Dê a Mão ao Próximo” e a José Otávio de Azevedo/Nilda, pela segunda vez na governadoria do
Distrito 4560.
Finalmente no ano de 2005, ano do Centenário de Rotary International, pudemos erguer nossas taças em
tributo a Paul Harris e aos seus companheiros, aos rotarianos do mundo inteiro, fazendo ecoar a nossa voz, e a
nossa vez com o Presidente de RI Gleen E. Stess e o nosso governador Aroldo Ribeiro Campos/Eveline. Como
família unida no ritmo da batida de um só radiante e grandioso coração, juntos “Celebremos Rotary!!!”, na
certeza que ao “Dar de Si Antes de Pensar em Si”, o Gov. Antonio Elcio Coelho Sarto/Ângela, nos fará chegar até
Huáscar Soares Gomide/Marina, para que sempre “Mostremos o Caminho” a todos aqueles que necessitem, pois
somente assim, disse Luiz de Araujo Filho/Elizene, todos saberão que “Rotary Compartilha”.
E segundo os ideais de Murillo Afonso Ferreira/Norma soma-se os nossos desejos de que “Realizemos Os
Sonhos” focados naquilo que se tornou objeto da mais alta aspiração, ou seja, uma maior conscientização dos
rotarianos na luta pela erradicação da pólio, no mundo.
Em 2009/2010 o Governador Carlos Alberto Dias Coelho/Zilda, nos lembra que “O Futuro do Rotary Está Em
Suas Mãos”, isto signiﬁca que realizando no presente estaremos garantindo o futuro da nossa organização. E para
consolidar isso, ainda que por motivos imprevistos, deu-se a tal compromisso a continuidade de novamente no
exercício da Governadoria Luiz de Araujo Filho/Elizene, mesmo que por um breve período, levar a bom termo o
mesmo lema de 2009/2010.
Enquanto isso, Walmor Zambrotti/Cida, com muito entusiasmo, garra e determinação norteia o Distrito
4560 com o lema escolhido pelo então Presidente de RI, Ray Klinginsmith, ano rotário 2010/2011, com objetivo
de “Fortalecer Comunidades, Unir Continentes”, girando mais uma vez a nossa roda denteada, ora seguindo o
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seu curso sempre fazendo o bem no mundo, mundo este que pertence a toda humanidade. Dessa forma,
reportando aos lemas em que os Presidentes de RI têm escolhido para orientar os seus Governadores Distritais,
nós rotarianos devemos relembrá-los, visando extrair o que há de melhor, e unirmos nossas forças sob a
liderança do Governador Fabiano Antônio de Souza/Magali, e assim, agindo de forma continuada vamos
escrevendo nossa história nos anais dessa grande família, embasados de uma profunda reﬂexão sobre o lema
2011/2012, aquilo que é solicitado a cada companheiro - “Conheça a Si Mesmo para Envolver a Humanidade”.
Após um ano, revigorado, sábia centelha divina é novamente lançada em solo rotariano, expressa na
mensagem “Paz Através do Servir”, na posse do Governador 2012/2013, Aristides Beraldo Garcia/Cidinha,
exortando a todos que atentem para este objetivo pacíﬁco com ideais fraternos e mais humanos. Portanto,
sempre dentro da mesma ﬁlosoﬁa, a ordem “Viver Rotary Transformar Vidas” se propõe a Virgilio Augusto
Resende Bandeira/Adriane, para a jornada 2013/2014, o qual, prontamente, acata num gesto de continência
fazendo ecoar pelo Distrito como um grito de guerra... Abrace esta idéia!
A partir desta ideia visualizamos o Governador 2014/2015, Ângelo Antônio de Freitas/Herly, motivado a
acender a nossa tocha rotária, há de espalhar sua luz pelo caminho de toda pessoa que a busque, destarte “Faça
o Rotary Brilhar”. É quando, então, seu luzir resplandecente haverá de incutir em cada rotariano sob o comando
do presente Governador Paulo Roberto Ramos/Marilene o seu melhor desempenho em ﬁníssimo papel, trajandose do lema 2015/2016 “Seja Um Presente para o Mundo”... Ofertando a Si mesmo.
E dessa forma agradecer o dom da vida seguindo sempre em frente, pois eis que surge de além-mar o novo
lema rotário 2016/2017, agora sob a inﬂuência do Governador João Otávio Veiga Rodrigues/Carmem, casal
entusiasta, ao qual caberá trabalhar a imagem maior de nossa organização, expondo em ato contínuo o “Rotary
a Serviço da Humanidade”
Ao ﬁndar o venturoso ano, eis chegado o momento de festejarmos novo sopro de origem celestial,
incorporado ao lema do então Presidente de RI Ian Riseley, advertindo toda família rotária de que o “Rotary faz a
diferença“, a ser lapidado pelo Governador 2017/2018 João Bosco Ribeiro Béze e sua esposa Vani, um casal
brilhante na expressão de sua força e determinação. Agora, determinação e vontade ferrenha são as
características encontradas em Paulo Sérgio Azevedo, que vê realizado o seu maior desejo como rotariano, o de
tornar-se Governador Distrital, quiçá pelos desígnios de Deus lhe foi concedido o ano rotário 2018/2019, para
que o mesmo “Seja a Inspiração”, a ser levada a todo Rotary Club do Distrito.
Agregando ao novo tempo de caminhar junto às tecnologias existentes. Assim, o ano rotário 2019/2020,
capitaneado pelo dinâmico Governador Paulo Marcos de Paula Lima/Selma, que seguindo os passos de seu pai,
saudoso Governador 60/61, Almir de Paula Lima, cujo legado “Conhecer Para Amar”, decididamente
implementará esforços para que o nosso Distrito obtenha maior proveito das ferramentas que demonstrem que
“O Rotary Conecta O Mundo”, e isso somente ocorrerá com empenho de todos associados.
Eis que incentivados à essa grande conexão, novo frisson paira no ar do Distrito 4560, são companheiros
ansiosos pelo Lema rotário 2020/21. Coube a responsabilidade de semeá-lo ao Governador Silveira Umbelino
Dantas/ Heliane, casal privilegiado de visão espacial, segue gerando expectativas positivas e concretas dentro
do conceito de que o ``Rotary Abre Oportunidades`` corroborando potenciais lideranças a agir em prol dos
necessitados.
E a roda gira novamente, gira para compartilhar ideias inovadoras de um mundo em transformação, onde a
bondade Divina escolhe o casal Governador 2021/2022 José Carlos Azevedo/Andrea, pessoas virtuosas e os
adapta ao momento de “Servir Para Transformar Vidas”, entusiasmo não lhes falta, e o Distrito 4560 certamente
sempre avante!
Texto adaptado aos lemas:
Elizene Bomﬁm de Araujo (Lize)
Coordenadora Distrital 2007/2008
Associada:
*A.S.R.
*RC de Ouro Fino/MG
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SOBRE MONTE SIÃO
Monte Sião é um município brasileiro do estado de Minas Gerais, na microrregião de Poços de Caldas.
Sua população estimada em 2010 era de 21.203 habitantes. A área é de 291,0 km² e a densidade demográﬁca, de
73,06 hab/km².
Os municípios limítrofes são, em Minas Gerais: Jacutinga a norte, Ouro Fino a nordeste e Bueno Brandão a leste e
sudeste; e, no estado de São Paulo, Socorro e Águas de Lindóia a sul e Itapira a sudoeste.
Monte Sião é a cidade conhecida como a Capital Nacional do Tricô devido a industrialização na área têxtil
especialmente da confecção de tricô. Hoje ela pode ser considerada uma referência em moda em tricô, produzindo e
distribuindo seus produtos para diversos pontos do país. Durante o inverno, quando a cidade atrai milhares de turistas do
país todo para compra de vestuários, há vários eventos: Festival de Inverno, Fenat, Encontro de Fuscas, Trilha das Malhas e
entre outros. Por ﬁcar situada no sul do estado de Minas Gerais, ﬁca apenas 160 km da cidade de São Paulo, de onde recebe a
maior parte dos turistas.
O primeiro templo religioso de Monte Sião surgiu em 1849, dedicado a Nossa Senhora da Medalha Milagrosa,
construído pelo fundador do lugar, Antônio Bernardes de Souza. Localizava-se no centro da atual Praça Prefeito Mário
Zucato. A benção oﬁcial do templo ocorreu em 13 de abril de 1850, por Provisão da Câmara Capitular de São Paulo, à qual
eclesiasticamente pertencia a capela. A arquitetura da Igreja assemelha-se ao estilo da arte romana do século XII e o altarmor é todo trabalhado em madeira, onde se vê a imagem centenária da padroeira.
Também é conhecida pela Festa do Peão, considerado o melhor rodeio do Sul de Minas Gerais. A festa acontece todo
mês de Março, durante 4 dias, no Parque do Pavilhão de Exposições.
Outros fatos que tornam a cidade de Monte Sião conhecida são a fabricação de porcelanas nas cores azul e branca única no Brasil - e as propriedades medicinais de suas águas, em especial das fontes Virtuosa e Virtuosinha, principalmente
para enfermidades ligadas à pele.
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CONSELHO DIRETOR DA
COORDENADORIA DISTRITAL ASSOCIAÇÃO
DE SENHORAS DE ROTARIANOS
DISTRITO 4560.
COORDENADORA DISTRITAL 2021/2022
ANDRÉA LUIZA BASTOS DE OLIVEIRA AZEVEDO
Monte Sião - MG
D/N 08/02

Eveline Faustino de Campos
Vice Coordenadora Distrital 21/22

Elizene Bonﬁm de Araújo
Instrutora Distrital- 21/22

Carmen Sílvia Toledo Da Pós Rodrigues
1ª Secretária Distrital

Aumarina Carolina Pimenta de Carvalho
2ª Secretária Distrital
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Vani Costa Béze
1ª Tesoureira Distrital

Maria Aparecida Labegalini
2ª Tesoureira Distrital

Edia de Souza Barbosa
1ª Protocolo Distrital - 21/22

Rosa Denise Blumer Le Grazie
2ª Protocolo Distrital

Maria Gonçalves Bolonha Pereira
Oradora da Coordenadoria Distrital

Josiane Florêncio
Oradora da conferência Distrital - 21/22
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Magali Beralda Diniz Moreira de Souza
Oradora da Conferência Distrital - Imagem Pública - 21/22

Comissão da Conferência Distrital 21/22
Andréa Luiza Bastos de Oliveira Azevedo
Eveline Faustino de Campos
Maria Marta Trombetoni Barbosa

Conselheiras da Coordenadoria Distrital 21/22
Magali Beralda Diniz Moreira de Souza
Maria Marta Trombetoni Barbosa

Selma Castejon Branco
Secretária do Colégio de coordenadoras

Elizene Bonﬁm de Araújo
Tesoureira do Colégio de Coordenadoras
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COORDENADORAS ASSISTENTES
DO ANO ROTÁRIO 2021/2022

Zilda de Castro Coelho
Coordenadora Assistente área 1

Juliana Aparecida Naves Alves Vilela
Coordenadora Assistente área 2

Camila Auxiliadora Rodrigues Quintanilha
Coordenadora Assistente Área 3

Ildani Maria A. de Siqueira
Coordenadora Assistente Área 4

Maria Gonçalves Bolonha Pereira
Coordenadora Assistente Área 5
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Marina Alves de Oliveira Matias
Coordenadora Assistente Área 6

Gabriela Augusta Sader Braga
Coordenadora Assistente Área 7

Marina Alves
Helenice
Silvade
DeOliveira
Martin Matias
Caputo
Coordenadora Assistente Área 68
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CONSELHO DIRETOR 2021/2022
DAS ASRS DO DISTRITO 4560
ALFENAS
PRESIDENTE: Tamara Aparecida Soares - DN 11/10
SECRETÁRIA: Rosane dos Reis de Paula - DN 31/01
TESOUREIRA: Silmara Lailah Correa - DN 06/03

BOA ESPERANÇA
PRESIDENTE: Luzia Rodrigues Cardoso - DN 27/07
SECRETÁRIA: Denise de Oliveira Silva Carvalho - DN
TESOUREIRA: Ana Luiza Lara Almeida - DN 11/02

BOM SUCESSO
PRESIDENTE: Maria Aparecida Rodrigues Borges
SECRETÁRIA: Maria Aparecida Rodrigues Borges - DN 10/01
TESOUREIRA: Norma de Almeida Ferreira - DN 06/04

CARMO DO CAJURU
PRESIDENTE: Stefany Alves Quadros - DN 10/04
SECRETÁRIA: Gabriela Augusta Sader Braga - DN 12/10
TESOUREIRA: Ana Paula Alves Rodrigues - DN 14/01

CLÁUDIO
PRESIDENTE: Fernanda Gonçalves Pereira - DN 20/08
SECRETÁRIA: Marlene Pereira - DN 26/11
TESOUREIRA: Cleusa Júlia Campos Silva - DN 06/09

CRUZÍLIA
PRESIDENTE: Tânia Maria Arantes Maciel - DN 26/04
SECRETÁRIA: Cristiane Paulsen Fernandes - DN 20/07
TESOUREIRA: Eliana Maria Leite Maciel - DN 30/11

DIVINÓPOLIS LESTE
PRESIDENTE: Marilene Rodrigues Ferreira - DN 18/05
SECRETÁRIA: Ana Maria Henrique Horta Ribeiro - DN 01/08
TESOUREIRA: Marlene Rodrigues Ferreira

DIVINÓPOLIS OESTE
PRESIDENTE: Glenice Gantijo Silva - DN 23/02
SECRETÁRIA: Ângela Machado Corradi - DN 11/04
TESOUREIRA: Marli Aparecida Paiva - DN 06/03

IGUATAMA
PRESIDENTE: Gabriely Tiago Lucas - DN 09/10
SECRETÁRIA: Rejane Carvalho dos Santos - DN 09/04
TESOUREIRA: Maria José Ribeiro da Silva - DN 10/05

ITAJUBÁ
PRESIDENTE: Jaqueline Balducci
SECRETÁRIA: Zilda de Castro Coelho - DN 08/08
TESOUREIRA: Zilda de Castro Coelho

22

ITAPECERICA
PRESIDENTE: Arani Cansulo Toledo Nunes
SECRETÁRIA: Dayse Conceição Gondim Costa
TESOUREIRA: Silvia Cássia Costa Ribeiro

ITAÚNA
PRESIDENTE: Simone Aparecida Pedrosa Batista - DN 16/09
SECRETÁRIA: Maria do Perpétuo Socorro Leão da Silva - DN 28/07
TEROUREIRA: Vera Lúcia Silva Cunha - DN 14/12

MONTE SIÃO
PRESIDENTE: Josiane Florêncio - DN
SECRETÁRIA: Maria Marta Trombetoni Barbosa - DN 26/05
TESOUREIRA: Maria Aparecida Labegalini - DN 01/09

OLIVEIRA
PRESIDENTE: Maria José de Barros Freire - DN 08/06
SECRETÁRIA: Rita Augusta da Silva - DN 27/07
TESOUREIRA : Vani Costa Bezé - DN 13/05

OURO FINO
PRESIDENTE: Elizene Bonﬁm de Araújo - DN 10/01
SECRETÁRIA: Maria Presciliana Baganha Beghini - DN 16/06
TESOUREIRA: Izabel Aparecida do Monte Cubas - DN 05/02

SÃO LOURENÇO
PRESIDENTE: Eliane Rodrigues de Carvalho - DN 28/09
SECRETÁRIA: Maria das Dores de Paula Silva - DN 21/04
TESOUREIRA: Ana Maria Teixeira Povoa - DN 27/07

SÃO TIAGO
PRESIDENTE: Eduarda Rosângela Rabello de Souza - DN
SECRETÁRIA: Edna Silva Pinheiro Franco - DN 06/09
TESOUREIRA: Adriana Aparecida da Mata Assis - DN 07/04

TRÊS CORAÇÕES
PRESIDENTE: Juliana Aparecida Naves Vilela - DN 07/09
SECRETÁRIA: Karina Lucia Nishiyama - DN 24/09
TESOUREIRA : Ana Claúdia M. Vilas Boas Meneguci - DN 07/08
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BREVE HISTÓRIA DA ASSOCIAÇÃO
DAS SENHORAS DE ROTARIANOS
As Associações de Senhoras de Rotarianos nasceram do sentimentalismo do povo latino-americano, razão
porque só existe no Brasil e em alguns países ibero-americanos, sendo que estas não têm nenhuma ligação com
as nossas Entidades. Em 1938, na cidade de Bauru, Estado de São Paulo, o então Presidente do Rotary Club
daquela cidade, Sr. Alencar de Carvalho, realizou a primeira reunião de Senhoras de Rotarianos, através de sua
esposa Violeta. Informalmente, a Companheira Violeta convidou as esposas dos Rotarianos daquele clube para
uma reunião em sua residência. O encontro foi muito proveitoso e ﬁcou decidido que se reuniriam
semanalmente e, nessas reuniões se preocupariam, com o bem-estar social, oferecendo inicialmente, aos
menos favorecidos, agasalhos, alimentos, como também atenderiam outros setores que a Comunidade
precisasse.
Em 1942, na 10ª Conferência Distrital, realizada em Poços de Caldas, o Rotary Club de Bauru relatou as
atividades das Senhoras de Rotarianos de sua cidade. Um ano depois para não ter implicações em levar o nome
do Rotary, recebe o nome de Casa da Amizade. O Presidente do Rotary International 40/41, Sr. Armando de
Arruda Pereira, presente na Conferência Distrital, louvou o trabalho iniciado pelas Senhoras de Rotarianos, que
havia germinado, de uma ideia brilhante e indiscutivelmente feliz, num ambiente repleto de entusiasmo, união
e acima de tudo dinâmico.
O Presidente de RI ﬁcou entusiasmado com a iniciativa sugerindo que os clubes organizassem Associações
iguais, com o intuito de fazer o bem em prol dos menos favorecidos, servindo com carinho a comunidade e
trabalhando em benefício do próximo, seguindo assim o exemplo da primeira Entidade de Senhoras de
Rotarianos, criada e fundada em Bauru-SP, em 1938. Com o tempo foi aumentando o número de Associações,
Hoje podemos deﬁni-la como:
-Sociedade prestadora de serviços de caráter assistencial, moral e cultural, sem ﬁns lucrativos e que tem
por ﬁnalidade, promover maior aproximação entre as Senhoras de Rotarianos; cooperar e auxiliar entidades
ﬁlantrópicas, assistenciais e educativas; fundar, manter e orientar creches, lares, escolas, asilos e outras obras
assistenciais necessárias à comunidade e ao bem estar da coletividade.

DEFINIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS DE ROTARIANOS
Uma A.S.R. existe, em consequência de Rotary, caminhando paralelamente, mas com vida própria e
estatutos regendo seu funcionamento. É uma associação voluntariamente formada por esposas e parentes de
Rotarianos, que espontaneamente passam a integrar, à qual também podem pertencer outras senhoras e
senhoritas da sociedade. A esposa de rotariano não está automaticamente inserida no quadro da Associação, no
momento em que seu marido é empossado como sócio do Rotary Club. A sua participação é voluntária. Aquelas
que se sentirem inclinadas ao desempenho da gloriosa missão de servir se ﬁliarão a ela.. É uma Associação
prestadora de serviços de caráter assistencial, moral e cultural, sem ﬁns lucrativos e que tem por ﬁnalidade:
promover maior aproximação entre as Senhoras de Rotarianos; cooperar e auxiliar entidades ﬁlantrópicas,
assistenciais e educativas; fundar, manter e orientar creches, lares, escolas e outras obras assistenciais
necessárias à comunidade e ao bem-estar da coletividade. Ao integrar na Associação, a companheira fará parte
do quadro associativo, passando a ter direitos e obrigações. Deverá pagar a contribuição mensal estipulada pela
Assembleia, frequentar reuniões, cumprir as disposições estatutárias, procurar integrar-se na Entidade e
entrosar-se com as companheiras, auxiliando-as nas promoções e nos trabalhos. Caso alguma esposa de
rotariano não queira ou não possa, por motivos particulares, pertencer ao quadro associativo, nada a impedirá
de comparecer às reuniões festivas ou comemorativas do Rotary a que seu marido pertença. O número de sócias
colaboradoras não poderá ultrapassar a 15% (quinze por cento) do número de sócias efetivas, nem podem ocupar
o cargo de Presidente nem de Vice-Presidente.
No Brasil, a A.S.R. é uma Entidade civil considerada de utilidade pública pela Lei 5575 de 17/02/69
(Dec.72.300) sancionada pelo presidente Médici; tem seus estatutos e regimentos internos próprios, sem
nenhum vínculo com os Rotary’s Clubs. Possui metas de trabalho que variam de acordo com as necessidades de
sua cidade, atendendo aos necessitados nos seus variados aspectos.
Seu principal objetivo deve ser a amizade. Organiza promoções sociais, culturais e especialmente
beneﬁcentes; participa das realizações comunitárias realizadas pelos Rotary Clubs.
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É, enﬁm, um grupo de pessoas imbuídas do espírito de serviço que voluntariamente adotaram o lema “
Mais se Beneﬁcia Quem Melhor Serve”, e estão dispostas a “Dar de Si Antes de Pensar em Si”.
Sendo um grupo de pessoas, encontramos seres diferentes, com características próprias, qualidades,
dons, vocação e defeitos, podendo levar a Associação ao sucesso ou ao fracasso; o que vai exigir uma grande
habilidade de sua presidente, que irá conhecer e estudar cada uma para conquistá-la com seu carinho e
entusiasmo. Por exemplo: Porque não dar-lhe uma cheﬁa de uma comissão de análise e avaliação das
programações desenvolvidas? Porque não indicar aquela companheira que só vai às festivas, para a comissão de
festas e programações? A companheira que não gostou do cardápio daquela festiva, não poderia ser bem
aproveitada na preparação dos jantares das reuniões seguintes? Aquela que não se interessa pelo Rotary ou pela
Casa da Amizade, exatamente porque nada sabe a respeito do que se trata, não poderia se transformar em uma
excelente companheira se fosse dada a oportunidade de pesquisar um determinado assunto e trazer suas
conclusões para as demais companheiras, em uma reunião ordinária? Essa oportunidade não poderia abrir-lhes o
coração para as belezas que existem na ﬁlosoﬁa de servir sem olhar a quem, e sem pensar em si?
Liderança, companheiras “é a capacidade de inﬂuenciar o comportamento de outros”, aﬁrmam os
entendidos do assunto. Portanto, caberá a vocês, orientar a potencialidade de cada uma, criando diversos
caminhos, todos válidos, para que se alcance o objetivo principal de nossa instituição. Caberá a vocês,
orientarem no sentido de que o dom de cada uma se manifeste para a utilidade de todos.

NOMENCLATURAS
SENHORAS DE ROTARIANOS: São todas as Esposas de Rotarianos, independente de fazerem ou não parte da A.S.R.
ASSOCIADA DE A.S.R.: É toda esposa de Rotariano ou voluntária que se ﬁlie a uma A.S.R.ROTARIANAS: São Senhoras que por terem uma Classiﬁcação Proﬁssional ingressem em Rotary como associada.
Nada impede que a ROTARIANA, esposa de \rotariano assuma cargos ou participe de uma A.S.R. A ROTARIANA, não esposa
de Rotariano poderá ser associada colaboradora, não podendo exercer cargo de Presidente ou VicePresidente da A.S.R.

MISSÃO DA ASR
Presta serviços de caráter assistencial, moral e cultural, sem ﬁns lucrativos e que tem por ﬁnalidade:
promover maior aproximação entre as Senhoras de Rotarianos; cooperar e auxiliar entidades ﬁlantrópicas,
assistenciais e educativas; fundar, manter e orientar creches, lares, escolas e outras obras assistenciais
necessárias à comunidade e ao bemestar da coletividade.

HIERARQUIA DE UMA ASR
Coordenadoria Distrital - Propõe metas e linhas de trabalho a serem adotadas pelas ASR. Realiza todos os
anos, paralelamente à Conferencia Distrital do Rotary, o Encontro de Coordenadoria onde participam todas as
ASR do Distrito 4560. Nesta ocasião são aclamadas a Coordenadora Distrital e as Orientadoras com mandato
anual, conforme estatuto.
Coordenadora Assistente - É o elo entre a Coordenadoria Distrital e cada ASR. É solicitada sempre que
necessário, seja para ajudar em planejamento, execução, prestação de contas dos projetos de cada uma,
inclusive atuando na solução de conﬂitos. É a autoridade máxima em cada ASR na ausência da Coordenadora. É
quem está junto, no dia a dia de cada Casa da Amizade.
Associação de Senhoras de Rotarianos - No âmbito municipal ou comunitário, é quem faz os projetos,
executa, arrecada, emprega, doa aos necessitados, e ainda auxilia o Rotary mais próximo e os ajuda nas
campanhas, está à frente sempre de tudo o que é feminino, doce, amável dentro do Rotary.

O QUE É CASA DA AMIZADE
É o lugar de recepção aos Rotarianos, familiares e convidados. Prédio ou salão onde se reúne a família
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rotária para o desenvolvimento do companheirismo local e regional. Geralmente as casas da amizade são
construídas e mantidas pela Associação de Senhoras de Rotarianos onde funciona também a Secretaria da
mesma e dos Rotary Clubs.

COMO FUNCIONA ADMINISTRATIVAMENTE UMA ASR?
A Associação das Senhoras de Rotarianos, não existe em todos os países onde encontramos Rotary. É
encontrada no Brasil e em alguns países de colonização espanhola e portuguesa, é fruto do sentimentalismo do
povo latino-americano.
A sua administração deverá ser assim constituída:
1 – Presidente
2 – Vice-presidente
3 - 1ª Secretária
4 – 2ª Secretária
5 – 1ª Tesoureira
6 – 2ª Tesoureira
7 – Protocolo
8 – Oradora
9 – Conselho Consultivo
10 – Conselho Fiscal
11 – Representante junto a Coordenadoria
12 – Diretorias Sociais –
§ Comissão de Serviços Sociais
§ Comissão de Serviços a Comunidade
§ Comissão de Patrimônio
§ Comissão de Eventos
§ Comissão de Companheirismo § Comissão de Decorações
§ Comissão de Relações Públicas

RESPONSABILIDADES E FUNÇÕES DOS MEMBROS DA DIRETORIA DE UMA ASR
Presidente
A Presidente é a pessoa “Coordenadora” de todas as atividades desenvolvidas pelos órgãos e departamentos da
Associação, competindo-lhe:
a) Representar a Entidade em juízo ou fora dela; b) Convocar e presidir as reuniões de Diretoria, Assembleias Gerais e
Ordinárias, participar das Assembleias Extraordinárias, colaborando com a associada que foi Presidente de tal órgão; c)
Autorizar o pagamento das despesas contraídas pela Entidade, assinado em conjunto com a Tesoureira, os cheques e outras
ordens de pagamento ou dívidas da Associação; d) Solucionar todos os casos de urgência; e) Zelar pelo patrimônio material e
moral da Associação, pelo bom aspecto das instalações e funcionamento regular de todos os seus trabalhos; f) Vetar as
decisões da Diretoria, com efeito suspensivo, até decisão da Assembleia Geral Extraordinária; g) Assistir as reuniões mensais
das comissões dos diversos setores associativos que possuir; h) Elaborar um Plano de Ação, que deverá ser aprovado pela
Diretoria eleita, apresentando-o na primeira Assembleia Geral Ordinária de sua gestão; i) Participar dos eventos.
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Vice Presidente
a) Auxiliar diretamente a Presidente, substituindo-a nos seus impedimentos;
b) Acompanhar a Presidente durante o desenvolvimento dos trabalhos, ajudar a resolver os problemas existentes,
dividindo as tarefas sempre que necessário.
c) Convidar, juntamente com a Presidente, para fazer parte da Associação as esposas dos novos rotarianos.
d) Manter contato com a Comissão de Relações Públicas e zelar pelo bom relacionamento social entre a Associação e as
Associadas.

Secretárias
As Secretárias são responsáveis pelos serviços de Secretaria.
1ª. Secretária
a) Redigir contratos, atas e outros documentos;
b) Substituir a Presidente no impedimento de sua Vice-Presidente.
c) Elaborar atas das reuniões de Diretoria, Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias;
d) Manter os serviços administrativos em ordem;
e) Elaborar o jornal mensal juntamente com as outras secretárias.
f) Organizar e manter em funcionamento, o cadastro social e o ﬁchário de identiﬁcação das sócias;
g) Entregar o Regimento Interno às Companheiras novatas, e apresentálas para que se sintam acolhidas e à vontade na
Instituição;
2ª Secretária
a) Redigir a assinar em conjunto com a Presidente, toda a correspondência da Associação; b) Elaborar e manter
informações, para o quadro de aviso, das aniversariantes do mês (cartões e lembranças); c) Providenciar sempre que
necessárias mensagens para as mesas, na realização de eventos; d) Substituir a 1ª Secretária, quando necessário.

Tesoureiras
Compete às Tesoureiras, superintender todos os serviços relativos à Tesouraria.
1ª Tesoureira
a) Pagar as despesas expressamente autorizadas pela Presidente, exigindo as quitações, e em conjunto com a
Presidente, assinar os cheques e outras ordens de pagamento;
b) Manter sob sua guarda, os respectivos talonários de cheques da entidade;
c) Preparar e assinar todos os expedientes da Tesouraria;
d) Preparar todos os documentos necessários para organizar balancetes e prestações de contas da Diretoria,
solicitando, através de assinaturas, a aprovação do Conselho Fiscal;
e) Controlar as folhas de pagamentos dos funcionários da Entidade, bem como, encargos sociais, mantendo-os
atualizados sempre;
f) Ter conhecimento prévio e opinar sobre a conveniência e oportunidade de se efetuarem despesas;
g) Procurar sempre manter conhecimento atualizado do ativo e passivo da Entidade, informando à Presidente sobre
esses dados;
h) Remeter ao Contador, os documentos necessários para organizar balancetes mensais, balanços e prestações de
contas da Diretoria.
i) Apresentar um balanço anual, assinando o mesmo com a Presidente e o Conselho Fiscal.
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2ª Tesoureira
a) Efetuar a cobrança das mensalidades, enviando relatórios à Diretoria, das sócias em atraso com suas obrigações
ﬁnanceiras;
b) Enviar relatórios, às Assembleias Gerais Ordinárias, das sócias que não se encontrarem em condições ﬁnanceiras
normais com a Entidade e, consequentemente, impedidas de participar das mesmas. c) Substituir a primeira em seu
impedimento.
d) Atuar na portaria, nas promoções.
e) Informar as sócias o método de arrecadação das mensalidades.
f) Estudar os reajustes, procurando sempre manter os valores das mensalidades atualizados.
g) Manter contato direto com a Responsável pela Comissão de Companheirismo para atualização de seu ﬁchário
ﬁnanceiro.

Da Protocolo
Muito da eﬁciência e brilho das reuniões depende da atuação do protocolo
Compete à Protocolo:
a) Supervisionar a perfeita organização das reuniões;
b) Compor a mesa diretiva nas Reuniões Ordinárias e nas solenidades da Entidade.
c) Supervisionar, em consonância com a Secretária, a redação e a expedição dos convites para companheiras e
convidados que deverão ocupar lugar na Mesa da Presidência.
d) Pôr-se minuciosamente a par de cada item do programa a ser desenvolvido na reunião, de modo a encontrar-se
capacitada a intervir com total desembaraço no momento certo, ou de prestar imediata e eﬁciente colaboração à Presidente
ou qualquer pessoa que haja de participar da execução do programa.
e) Providenciar com a ajuda das comissões de Companheirismo e relações Públicas, a recepção dos convidados, com
particular deferência para com aqueles que se destinares à Mesa da Presidência.

Das Oradoras
a) Compete a Primeira Oradora falar em nome da Associação sempre que isso se ﬁzer necessário bem como, participar
da Direção da Entidade.
b) Elaborar para as reuniões festivas de Dia dos Pais, Natal, Aniversário da ASR e/ou outra festividade a cargo da ASR
algumas palavras para serem lidas durante a reunião.
A Segunda Oradora deverá substituir a Primeira em seu impedimento

Representante Junto a Coordenadoria
É de responsabilidade da representante junto a Coordenadoria, ser assídua na Associação.
Compete à Representante junto à Coordenadora:
a) Ler em reunião, toda a correspondência enviada pela Coordenadora e Coordenadora Assistente;
b) Responder e assinar, junto com a Presidente, toda a correspondência a ser enviada à Coordenadora e Coordenadora
Assistente;
c) Comunicar à Coordenadora Assistente e Coordenadora Distrital, sobre todas as atividades da Associação;
d) Manter uma pasta com as correspondências recebidas, e outra com as correspondências expedidas, referentes à
Coordenadoria;
e) Estar presente em todos os Encontros da Coordenadoria Distrital.
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f) Incentivar as companheiras a participarem dos Encontros Distritais, formando caravanas.
g) Promover a união entre as Sócias.
Do Conselho Consultivo
O Conselho Consultivo será composto por 03 (três) membros, com mandato de 01 (hum) ano, sendo empossado em
conjunto com a Diretoria.
Parágrafo Único: Somente poderão integrar o Conselho Consultivo, as sócias com experiência anterior da direção da
Entidade, com muita experiência na administração da Associação, ou as três últimas Presidentes.
A Presidente do Conselho Consultivo será eleita pelos próprios membros do Conselho, mediante critério adotado
internamente.
Se por qualquer razão, um dos membros do Conselho Consultivo perder essa condição, será eleito outro, por
Assembleia Geral Extraordinária, especialmente convocada para esse ﬁm.
Compete ao Conselho Consultivo: assessorar, orientar, esclarecer e auxiliar a Diretoria, as Assembleias Gerais
Ordinárias e Extraordinárias e o Conselho Fiscal, quando solicitado

Do Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal será composto por 03 (três) membros efetivos e 03 (três) suplentes, com mandato de 01 (hum) ano,
com posse conjunta com a Diretoria.
A Presidente do Conselho Fiscal será eleita pelos próprios membros do Conselho, pelo critério que adotarem
internamente.
Na falta do membro efetivo, será convocada sua suplente.

Compete ao Conselho Fiscal:
a) Examinar e dar parecer nas contas da Diretoria, antes que sejam encaminhadas à Assembleia Geral Ordinária;
b) Examinar e visitar regularmente as contas, regulamentos e documentos da Entidade; c) Examinar e dar parecer
sobre os programas elaborados pela Diretoria;
d) Veriﬁcar se o Estatuto Social da Entidade está sendo ﬁelmente cumprido.
Não poderão ser eleitas para o Conselho Fiscal, parentes até o 3º grau consanguíneo ou aﬁns, de qualquer membro da
Diretoria.
O Conselho Fiscal poderá contratar órgão técnico e estranho à Diretoria, para auxiliar na apreciação das contas da
Diretoria.

Diretoria Social Comissão de Serviços Sociais
a) Organizar e preparar os eventos, jantares e festas que ocorrerem;
b) Adquirir patrocínios e conseguir doações e verbas para a Casa;
c) Manter a Presidente informada das atividades, sempre que possível.
d) Elaborar atividades Culturais, de Serviço Educacional e de Serviço de Saúde.

Comissão de Serviços à Comunidade
a) Estar sempre em contato com entidades assistidas pela associação.
b) Executar atividades junto a comunidade, pesquisando os maiores problemas sociais das comunidades menos
favorecidas.
c) Encaminhas aos órgãos competentes, junto com o resultado da pesquisa apontando o problema encontrado para as
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devidas soluções.
d) Elaborar metas para trabalharem com os mais necessitados junto com a presidente.
e) Promover em caso de calamidade campanhas de socorro.
f) Comemorar o dia da Criança e do Ancião em creches, orfanatos e asilos.

Comissão de Patrimônio
a) Fazer levantamento do patrimônio e veriﬁcação dos mesmos;
b) Manter a Casa organizada e zelar pelo patrimônio, fazendo sempre a manutenção. c) Fazer relatório de materiais.

Comissão de Eventos
Nas reuniões mensais:
a) Buscar a palavra de um rotariano, professor, psicólogo, número de arte para tornar as reuniões mais agradáveis;
b) Organizar, buscar e dar ideias de eventos para angariar fundos;
c) Junto com o protocolo, recepcionar os convidados, encaminhando as autoridades à mesa (se for o caso).

Comissão de Companheirismo
a) Promover intercâmbios, visitas entre sócios, em aniversários, enfermidades, casamentos, etc.;
b) Comunicar onde será realizada a reunião do mês, convidando as companheiras a participarem.
c) Prática de algum hobby como meio de aproximar os companheiros
(jogos, ﬁlme, passeio, etc.);
d) Dar apoio à companheira que estiver precisando;
e) Cuidar para que os novos sócios se sintam integrantes da Casa o mais rapidamente, convidando-as a participarem;
f) Estar atenta para que todas sejam convidadas para as reuniões e eventos promovidos pela entidade.

Comissão de Decorações
a) É dever da comissão, planejar e preparar a decoração de eventos, festivas e reuniões;
b) Solicitar à tesouraria a compra de materiais necessários para a montagem da decoração;
c) Manter ativo o espírito de companheirismo na convocação das companheiras para a confecção de lembranças e mimos;
d) Formar grupos para a confecção de trabalhos manuais, artesanato, etc.

Comissão de Relações Públicas
Nenhuma entidade sobrevive hoje sem projetar boa imagem junto à comunidade que serve. Deve então:
a) Levar ao público, autoridades e outros órgãos, as notícias que sua entidade está realizando, faz crescer o seu
prestígio junto às demais pessoas e, consequentemente, aumenta-lhe o respeito junto à comunidade.
b) Promover reuniões importantes convidando pessoas de fora para assisti-las
c) Utilizar dos meios de comunicação para divulgar o trabalho de sua Associação, como jornais, rádios e TV.
d) Permanecer ao lado da Presidente para recepcionar os convidados nas festas, promoções e reuniões.
Atenção: É IMPORTANTE QUE TODAS AS ATIVIDADES REALIZADAS POR SUA ASR, VOCÊ PRESIDENTE, SEJA O
ELO. O ELEMENTO DE LIGAÇÃO, A PESSOA CHAVE. AQUELA QUE ESTÁ A PAR DE TUDO E AJUDA A TODOS. DESTA
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O QUE A PRESIDENTE DEVE PRIORIZAR
NA SUA GESTÃO
a) Tomar conhecimento do Estatuto e Regimento Interno de sua ASR e agir conforme os mesmos.
b) Fazer inventários: almoxarifado, vasilhames, bens móveis em geral.
c) Receber do Conselho Diretor que estão encerrando sua gestão, todos os registros da Associação a
assumir a custódia dos bens.
d) Atualizar relação de aniversariantes, telefones e endereços de todas, para distribuir relação completa
para todas as sócias. Encaminhar a listagem para a Coordenadoria.
e) Entregar o plano de trabalho para a Coordenadoria.
f) Possuir um livro de Atas onde a secretária lavra a ata da primeira reunião, com a posse do novo Conselho
Diretor, registrá-la em cartório para abertura de conta bancária e mudança junto a Receita Federal.
g) Atualizar dados sobre o CNPJ junto a Receita Federal quanto à nova responsável pela entidade.
h) Abrir conta bancária com assinatura da Presidente e Tesoureira.
i) Arquivar as contas devidamente aprovadas pelo Conselho Fiscal da gestão anterior.

ORIENTAÇÕES PARA A PRESIDENTE
1 - Planeje Suas Atividades: Juntamente com sua equipe, decida o que fazer, ﬁxe datas, metas, distribua
tarefas e busque a maneira mais eﬁciente de realizá-las. A tarefa que é planejada rende mais, e não
sobrecarrega ninguém. E a tarefa sugerida pela maioria ainda estimula a equipe.
2 - Organize o Trabalho: Atente para as obrigações legais de sua entidade. Observe seus Estatutos,
regulamentos e normas. Exempliﬁque e estimule a pontualidade e assiduidade em qualquer tarefa. Valorize os
arquivos. Não se esqueça de realizar nas datas previstas todas as assembleias, reuniões e encontros
programados.
3 - Coordene Sua Equipe: Não deixe que as coisas andem sozinhas. Acompanhe as tarefas, oriente suas
auxiliares, corrija o curso da travessia enquanto é tempo. Reúna-se periodicamente com suas auxiliares para
acompanhar e valorizar o trabalho. Sua presença prevenirá o surgimento de desavenças.
4 - Treinar Novas Colaboradoras: Descobrir novos talentos e habilidades dentro de seu grupo será
gratiﬁcante e lhe dará uma boa base de dados de companheiras com quem pode contar para cada tarefa. Isso a
ajuda a dividir os trabalhos.
5 - Delegue Responsabilidades: Não centralize tudo em suas mãos, pois isto lhe sobrecarrega e retira o
companheirismo, objetivo maior da Casa da Amizade. Transﬁra tarefas, cargos e responsabilidades, pois, assim,
cada uma faz um pouquinho, todas colaboram, e a recompensa é maior. 6 - Motive Sua Equipe: Admita que todas
são capazes, competentes e tem boa vontade de realizar o melhor. Não chame a atenção de um membro da
equipe na frente das outras. Submeta os problemas comuns à apreciação do grupo. Obtenha soluções e idéias do
grupo. Isto valoriza a equipe e estimula o engajamento de companheiras no trabalho. Uma equipe motivada
constitui a base para o sucesso de qualquer trabalho. 7 - Avalie Seu Trabalho: Evite admitir que tudo esteja em
perfeita ordem. Sempre há o que melhorar. Reúna as companheiras e veriﬁque onde existem problemas e
diﬁculdades. Leve o grupo a descobrir soluções e caminhos novos para o trabalho e trace novos planos. Avalie
para dinamizar.
8 - Reveja sempre as Metas e Objetivos: Não há problema em corrigir o que não está dando certo, tudo
pode ser reavaliado ao longo do ano rotário. Veriﬁquem que planejar, delegar, treinar, organizar, executar,
coordenar, motivar e reavaliar são elementos norteadores para que todas as Presidentes de ASR tenham um feliz
ano no servir.
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ORIENTAÇÕES PARA A SECRETÁRIA
• Redigir contratos, atas e outros documentos;
• Responsabilizar-se pela a guarda dos livros de atas, correspondências recebidas e expedidas, ﬁchário das
sócias com endereços atualizados e documentos, tais como: Estatutos, CNPJ, Alvará de Licença e outros. Esse
material deverá ser de fácil acesso da Entidade para consultas e averiguações; • Organizar e manter em
funcionamento o cadastro social e ﬁchários de identiﬁcação das sócias;
• Redigir e assinar com a presidente a correspondência da Associação.
• Redigir e ler as atas das sessões realizadas (reuniões de Diretoria ou Assembleias);
• Manter o livro de assinaturas em perfeita ordem;
• Manter em ordem e sobre controle as pastas de arquivos;
• Atualizar o ﬁchário e cadastro das sócias (nome, data de nascimento, casamento, nome do cônjuge,
clube a que pertence, nome e data de nascimentos dos ﬁlhos, cargos ocupados na Associação e
Coordenadoria), assim que assumir o cargo;
• Arquivar todos os recortes de reportagens e fatos referentes a promoções e festividades da Associação;
• Emitir relatório mensal das atividades da Associação e encaminhar para a Secretária da Coordenadoria
até o dia 5º dia de cada mês, impreterivelmente;
• Manter contato com a Coordenadoria;
• Parabenizar as (os) aniversariantes do mês;
• Providenciar mensagens para as mesas nas realizações de eventos. Compete à Segunda Secretária
ajudar a Primeira Secretária e substituí-la em caso de necessidade ou impedimento.

ORGANIZAÇÃO DA SECRETARIA
1- Normas para escrituração de livros – ﬁscais e legais.
a) Utilizar a 1ª folha para o termo de abertura do Livro
b) Numerar as demais a partir de 01 até o número correspondente à ultima folha.
c) O termo de Abertura deve ser datado e assinado pela presidente, cuja ﬁrma será reconhecida em
cartório. Quando terminado o livro, ou em caso de ser anulado ou interrompido, por causa justiﬁcada, será feito
o Termo de Encerramento, com data e assinatura da Presidente e novamente reconhecida em cartório.
d) O Termo de Abertura deve explicar a que se destina o livro, a que associação pertence e o número de
olhas nele existentes.
Ex: “Este livro destina-se a lavratura das atas das reuniões da diretoria da Associação das Senhoras de
Rotarianos do Rotary Club de .... e suas folhas são numeradas de 1 a 68. (cidade), 08 de fevereiro de 2019.
Assinatura da Presidente 2 – Correspondência
Correspondência Recebida:
a) Toda correspondência recebida deve ser aberta e passada à presidente que a encaminhará para a pessoa
responsável pelas providências.
b) Excetuando-se as propagandas, comunicações ou similares, as demais correspondências deverão ser
respondidas e posteriormente arquivadas em pastas separadas por assunto ou nome do emites. Ex: Doações,
Legião Brasileira de Assistência – LBA - No pé da correspondência deve ser anotado o nº do ofício, memorando
etc, que foi enviado como resposta. Correspondência Expedida:
c) Toda correspondência expedida deverá receber nº de acordo com a sequência de correspondência da
mesma natureza, acompanhado do ano de sua expedição.
Ex: Ofício nº 01/2015; Memorando nº 07/2015; Circular nº 09/2015, etc. d) As correspondências serão
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assinadas pela presidente e pela diretora da área a que diz respeito o assunto.
e) De toda correspondência tirar-se-á uma cópia que deverá ser arquivada, pela numeração, em pasta
correspondente a sua natureza. Ex: Correspondência expedida - ofícios; Correspondências expedidas –
circulares, etc.

Cadastro de Associadas:
a)Arquivar por ordem alfabética as ﬁchas das associadas, de onde constam os seguintes dados: Nome,
Endereço, Telefone, Local e data de nascimento, nome do Cônjuge, clube a que pertence, nome e data de
nascimento dos ﬁlhos, cargos ocupados na Associação, proﬁssão e áreas de interesse em atuar, horários
disponíveis para trabalho e reuniões.

ORIENTAÇÕES PARA A TESOUREIRA DA CASA DA AMIZADE
A tesouraria é o setor onde se administra a parte ﬁnanceira da Entidade. Neste setor se operam as
transações monetárias; faz-se a avaliação das receitas, despesas e prestações de conta.
• Abrir conta bancária ou simplesmente fazer novo cadastramento em conta já existente no banco;
• Assinar cheques e outros pagamentos;
• Discutir em reunião, gastos mais elevados como doações ou compras para aprovação das Companheiras;
• Manter a Presidente mensalmente informada sobre a situação ﬁnanceira da Entidade;
• Estar atenta para a renovação de endereços, do CNPJ e assinatura, na troca de gestão, perante o
Ministério da Fazenda;
• Entregar documentos e pastas, quando da mudança de Diretoria, não só o registro, mas também o
inventário de tudo que está sendo entregue, recebendo no ato, a conferência da Diretoria entrante. É preciso
que todas compreendam que são medidas para preservação do Patrimônio da Entidade, os quais sempre são
conseguidos com muita dedicação;
• Fazer, obrigatoriamente, a Declaração de Imposto de Renda para manutenção do CNPJ, mesmo sendo
uma Entidade sem ﬁns lucrativos e, portanto, isenta;
• Informar as associadas o método de arrecadação das mensalidades e fornecer à diretoria a relação das
associadas que estiverem em atraso com o pagamento da mensalidade ou anuidade.
Abrir conta bancária ou simplesmente fazer novo cadastramento em conta já existente no
Banco....Agência...

ORIENTAÇÕES PARA A COORDENADORA ASSISTENTE
A função da Coordenadora Assistente consiste em auxiliar e facilitar o trabalho da Coordenadoria Distrital
e "orientar" as Casa da Amizade que estão sob a sua área de atuação, pois o Distrito 4560 abrange uma
considerável extensão territorial. É o elo entre a Coordenadoria Distrital e cada ASR. É solicitada sempre que
necessário, seja para ajudar em planejamento, execução, prestação de contas dos projetos de cada uma,
inclusive atuando na solução de conﬂitos. É a autoridade máxima em cada ASR na ausência da Coordenadora. É
quem está junto, no dia a dia de cada Casa da Amizade. Principais Funções:
• Motivar sempre, impor normas nunca! Incentivar o companheirismo entre as companheiras da Casa da
Amizade;
• Enviar felicitações nos aniversários, mandar mensagens de Natal e Ano
Novo para as companheiras das ASRs / Casas da Amizade de sua área;
• Repassar às presidentes e secretárias das ASRs/Casas da Amizade da sua área, as mensagens
encaminhadas pela Coordenadora Distrital, reforçando as metas da Coordenadoria e eventuais solicitações ou
avisos;
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• Auxiliar a Tesoureira Distrital quando houver atraso no envio da taxa “per capita";
• Orientar cada Secretária quando houver atraso no envio dos relatórios mensais. Estes devem ser
enviados até o 5º dia útil do mês;
• Enviar mensagem às Presidentes e Secretárias das ASRs/Casas da Amizade da sua área de atuação,
quando houver um evento como, por exemplo, visita da Coordenadora Distrital, PETS, Guia Distrital da ASR,
Assembleia Distrital, Conferência, ressaltando a importância do comparecimento das Companheiras, nesses
eventos;
• Lembrar às Presidentes a respeito da data da visita da Coordenadora Distrital para uma recepção ou uma
programação simples, mas eﬁcaz;
• Enviar para a Coordenadora ou Secretária Distrital as dúvidas, solicitações e eventos relevantes
ocorridos nas ASRs/Casas da Amizade da sua área;
• Esclarecer dúvidas quanto às funções da diretoria de cada ASRs/Casas da Amizade de sua área;
• Enviar um relatório das atividades realizadas no ano rotário à
Coordenadoria;
• Visitar as Casas da Amizade quando convidada ou quando julgar necessário;
• Informar a Coordenadoria dos projetos das Casas da Amizade;
• Enviar notícias e fotos relevantes para serem publicadas; Usar a Internet para facilitar trabalho. E
incentivar todas as Casas da Amizade a fazer o mesmo.

ÁREAS DE ENFOQUE

NOVO ENFOQUE
O apoio ao Meio Ambiente é o novo enfoque do
Rotary - O Conselho de Curadores da Fundação
Rotária e o Conselho Diretor do Rotary
International adicionaram uma nova área de
enfoque: apoio ao meio ambiente.
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OS DEZ MANDAMENTOS DA CASA DA AMIZADE
1. Procure conhecer o Rotary; para sentir o ideal de seu esposo.
2. Comparecer às reuniões da Casa da Amizade; você vai conhecer melhor as suas companheiras e sentir o
fortalecimento do companheirismo.
3. Comparecer somente não é o suﬁciente: o importante é participar.
4. Você entra na Casa da Amizade não como passageiro, mas para completar uma tripulação.
5. Dê sugestões, critique construtivamente: cem olhos têm visão mais profunda que dez ou vinte.
6. Aqui não há só tarefas grandes para pessoas excepcionais: toda tarefa, por pequena que seja, tem sua
grandeza pelo toque de amor com que você executa.
7. Não diga: não tenho tempo. Os mais ocupados são os que dividem bem o tempo. Se não tivermos tempo
para amar como poderemos nos doar?
8. Seu esposo será um rotariano entusiasta se sentir o seu ideal de servir.
9. Aqui prevalece a primeira pessoa do plural: Nós.
10. A Casa da Amizade será sempre uma ilha de ternura, companheirismo e solidariedade humana, na
medida em que nós mantivermos viva a sua ﬁlosoﬁa.
Serviste hoje?
A quem?
A árvore?
Ao teu amigo?
Ao teu irmão?
À tua cidade?
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DEFINIÇÃO DE ROTARY
Rotary é uma organização de líderes de negócios e proﬁssionais unidos no mundo inteiro, que prestam
serviços humanitários, fomentam um elevado padrão de ética em todas as proﬁssões e ajudam estabelecer a
paz e a boa vontade no mundo.

OBJETIVO DO ROTARY
Objetivo do Rotary é estimular e fomentar o ideal de servir, como base de todo empreendimento
digno, promovendo e apoiando:
• O desenvolvimento do companheirismo como elemento capaz de proporcionar oportunidades de
servir;
• O reconhecimento do mérito de toda ocupação útil e a difusão das normas de ética proﬁssional;
• A melhoria da comunidade pela conduta exemplar de cada um na sua vida pública e privada;
• A aproximação dos proﬁssionais de todo o mundo, visando a consolidação das boas relações, da
cooperação e da paz entre as nações.

Éa
verdade?

PROVA
QUÁDRUPLA

É justo
para todos os
interessados?

A Prova Quádrupla,
traduzida em mais de
100 idiomas, é um
guia para os rotarianos usarem em
seus relacionamentos pessoais e
proﬁssionais.

Do que pensamos,
dizemos ou fazemos:
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Será benéfico
para todos os
interessados?

Criará boa
vontade e
melhores
amizades?

COLÉGIO DE COORDENADORAS
ANO
1955/56
1957/58
1960/61
1967/68
1968/69
1971/72
1972/73
1973/74
1974/75
1975/76
1976/77
1977/78
1978/79
1979/80
1980/81
1981/82
1982/83
1983/84
1984/85
1985/86
1986/87
1987/88

COORDENADORA
Aparecida Mourão Flora
Maria José Povoa
Wanda Faria Lima
Alexandrina Maria Brasil Andrade
Alga Mendes Rezende
Maria Emília Mauad
Zélia Sanábio
Odete Calache Valias Rezende
Geny Gonçalves Rausch
Maria Aparecida Salomon Junqueira
Maria de Lourdes Louzada Serra
Neusa Lopes Castilho Moreira
Maria de Fátima Amorim Santos
Eliane Ferreira Pinto Siqueira
Elza Vargas Leonel
Dilza Pinho Nilo
Nilda Piedade Campos Azevedo
Ruth Rocha Naves
Yvette Gonçalves Nogueira
Yvette Gonçalves Nogueira / Heliana Antônia P. Carrico
Maria Lira Pereira
Valdete Silva Nogueira e Franco Odete de Alencar e Silva

CIDADE
Poços de Caldas
São Lourenço
Lavras
Divinópolis
Varginha
Itajubá
Formiga
Cambuquira
Divinópolis
Itajubá
Lavras
Caxambu
Lagoa da Prata
São Lourenço
Bambuí
Itanhandu
Três Pontas
Lavras
Itaúna
Itaúna
Itajubá
Poços de Caldas

GOVERNADOR
Rowilson Flora
Arthur Francisco Povoa
Almir de Paula Lima
Zoroasto Ferreira de Andrade
José Adélio de Rezende
Luiz Gonzaga Mauad
Clairman Geraldo Horta Sanábio
Benedito Valias de Rezende
Waldemar Henrique Rausch
Celso Jadir Gorgulho Junqueira
Oswaldo Louzada Serra
Francisco de Assis Castilho Moreira
Ciro dos Santos
Joaquim dos Santos Siqueira
Jasper Leonel da Silva
Rubens de Souza Nilo
José Otávio Azevedo
Sebastião Naves da Silveira
Guaracy de Castro Nogueira
Zoroastro Ferreira de Andrade
Álvaro Pereira
José de Alencar e Silva

1988/89
1989/90
1990/91
1991/92

Maria Emília Pinto dos Santos / Maria José Cunha Dantas
Terezinha Alves de Carvalho / Célia Aparecida Bachmann
Maria Stela Godinho Lopes
Wilba Lemos Barbosa

Caxambu
Formiga
Lavras
Boa Esperança

Edmundo Pereira Dantas Filho
Walter Bachamann
Gabriel de Siqueira Lopes
Gastão Netto Barbosa

1992/93
1993/94
1994/95

Neusa Cassimiro da Silva
Darcy de Castro Mendes
Arlete Maria Corrêa Barbosa

Itaúna
Oliveira
Divinópolis

Juscelino da Silva
Lindley Gregório Mendes
Valdizar Roosevelt Diniz Barbosa

1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/2000
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05

Nilda de Jesus Duarte Rios
Maria Isabel da Silva Peçanha
Maria Aparecida A. Souza
Zélia Araújo Boeri
Maria Inês Souza Bonanni
Zélia Araújo Boeri
Yvette Gonçalves Nogueira
Maria Marta T. Barbosa
Zélia Araújo Boeri / Nilda Piedade Campos Azevedo
Eveline Faustino de Campos

Lavras
Divinópolis Leste
Lavras
Alfenas
Itajubá
Alfenas
Itauna
Monte Sião
Alfenas
Pouso Alegre

João Márcio de Carvalho Rios
Carlos Alberto Araujo Peçanha
Juventino Júlio de Souza
Zoroastro Pimentel Boeri
Fernando Sérgio Bonanni
Celso Falabella de Castro Filho
Patrícia Gonçalves
Nogueira João Carlos Barbosa
José Otávio Azevedo
Aroldo Ribeiro Campos

2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21

Ângela Santos Mathias Sarto
Marina Coutinho S. Gomide
Elizene Bonﬁm de Araújo
Norma de Almeida Ferreira
Zilda de Castro Coelho
Maria Gonçalves Bolonha Pereira (Cida)
Magali Beralda Diniz Moreira de Souza
Maria Aparecida Oliveira Garcia
Adriane Coutinho Barbosa Bandeira
Magali Beralda Diniz Moreira de Souza Herly Chaves de Freitas
Marilene Rodrigues Ferreira
Carmen Sílvia Toledo Da Pós Rodrigues
Vani Costa Béze
Maria Gonçalves Bolonha Pereira (Cida)
Selma Castejon Branco Alves Lima
Heliane Caselato Dantas

Elói Mendes
Itaúna
Ouro Fino
Bom Sucesso
Itajubá
Guaxupé
Itapecerica
Arcos
Lavras Sul
Itapecerica
Divinópolis Leste
Poços de Caldas
Oliveira
Guaxupé
Lavras Sul
Varginha

Antônio Élcio Coelho Sarto
Huàscar Soares Gomide
Luíz de Araújo Filho
Murillo Aﬀonso Ferreira
Carlos Alberto Dias Coeho
Walmor Zambroti
Fabiano Antônio de Souza
Aristides Beraldo Garcia
Virgílio Augusto Resende Bandeira
Ângelo Antônio de Freitas
Paulo Roberto Ramos
João Otávio Veiga Rodrigues
João Bosco Ribeiro Béze
Paulo Sérgio Azevedo
Paulo Marcos de Paula Lima
Silveira Umbelino Dantas

OBSERVAÇÃO: Algumas de nossas Coordenadoras já nos deixaram e foram morar no plano superior. Elas nos deixaram seu exemplo,
seu legado, seu trabalho e, agora, saudades.
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METAS E OBJETIVOS PARA
A COORDENADORIA 21/22.
1- Incentivar as Casas da Amizade a atuar junto aos Rotarys Clubs nas atividades, eventos, reuniões
festivas e de companheirismo, bem como a participar dos eventos rotários, como Pets, Assembleias e
Conferência Distrital.
2- Aumentar o quadro Associativo em relação ao ano rotário anterior
3- Desenvolvimento de projetos, atendendo ao menos três áreas de enfoque de Rotary International.
1 - Educação Básica e Alfabetização;
2 - Prevenção e tratamento de doenças;
3 - Saúde Materno Infantil;
4 - Recursos Hídricos e Saneamento;
5 - Paz e Prevenção/Resolução de Conﬂitos;
6 - Desenvolvimento Econômico e Comunitário;
7 – Apoio ao Meio Ambiente.
4- Participação na Campanhas da erradicação da Pólio com doações até 31 de março de 2022.
5- Publicação de mensagens, artigos, fotos e informações gerais na página da ASR/Casa da Amizade, do
informativo Rotário do Distrito.
6- Contribuição a Fundação Rotária de uma companheira Paul Harris.
7- Uso do uniforme em eventos Rotários e da ASR/Casa da Amizade.
8- Enviar até o dia 05 de cada mês os relatórios de atividades contendo todas as atividades realizadas no
mês com fotos e números de reuniões.
9- Efetuar pagamento da per capita distrital até o vencimento.
10- Criar uma Casa da Amizade e ou reativar as que estão inativas.
11 – Participar do Programa Preserve o Planeta Terra
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PREMIAÇÕES DO ANO ROTÁRIO 2021/2022
Serão premiadas as Casas da Amizade com os troféus
para as três primeiras colocações:
TROFÉU ENFOQUE: Receberá a ASR que cumprir pelo
menos três itens das áreas de Enfoque de Rotary internacional
que são:
- Educação Básica e Alfabetização;
- Prevenção e tratamento de doenças;
- Saúde Materno Infantil;
- Recursos Hídricos e Saneamento;
- Paz e Prevenção/Resolução de Conﬂitos;
- Desenvolvimento Econômico e Comunitário;
- Apoio ao Meio Ambiente;
Estes devem ser comprovados através de fotos e
relatórios. Este trabalho deverá deve ter destaque na mídia
local.
TROFEU
ENFOQUE
2021/22

TROFÉU PONTUALIDADE: Receberá a ASR que enviar o
relatório mensal das atividades da ASR até o dia 05 do mês
para a 2ª secretária Aumarina Carolina (Carol), valendo o
carimbo do correio ou a data do envio do E-mail
carolpimentaita@yahoo.com.br.

TROFÉU SERVIR PARA TRANSFORMAR VIDAS: Receberá a ASR que for reativada no ano rotário e ASR
que conseguir fundar uma nova ASR no distrito.
TROFÉU PER CAPITA: Receberá a ASR que pagar a per capita distrital deﬁnida na Assembleia Distrital
on line, multiplicada pelo número de associadas, até 31 de outubro de 2021, tendo remetido o comprovante
para a tesoureira Vani( vanibeze@yahoo.com.br), com a devida identiﬁcação de qual ASR fez o depósito.
TROFÉU COMPANHEIRISMO: Receberá a ASR que tiver aumento do quadro associativo de pelo menos 1
associada considerando a posição em 01/07/2021 e o devido pagamento da per capita das novas associadas,
deverá ser efetuado até 15/03/2022.
TROFÉU CASINHA FELIZ: Receberá a ASR que contribuir com a Casinha Feliz quando da visita da
Coordenadora Andréa em sua cidade.
TROFÉU END PÓLIO NOW: Receberá a ASR que efetuar depósito extra para a Casinha Feliz até março
de 2022 e enviar documento de depósito para a tesoureira Vani (vanibeze@yahoo.com.br), até 15/03/2022.
TROFÉU PAULO VIRIATO CORRÊA: Receberá a ASR que participar do programa PRESERVE O PLANETA
TERRA do nosso Distrito com arrecadações ou plantio de árvores.
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MODELO DE RELATÓRIO DE ATIVIDADES
ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS DE ROTARIANOS DE__________________________________
ANO ROTÁRIO: 2021/2022
COMPETÊNCIA: mês/ano
NÚMERO: O1 2021/2022
DATA: _______/_______/______
ATIVIDADES:____________________________________________________________________
Nº DE REUNIÕES:_______________________________________________________________
MENSAGEM DO MÊS:_____________________________________________________________
ANEXAR FOTOS SE DESEJAR
_____________________________________________
Assinatura da Secretária
Observação Importante: Enviar até o dia 05 de cada mês, o Relatório de Atividades, contendo todas as
ações de sua ASR, bem como o número de reuniões e fotos. Serão premiadas as ASRs que enviarem os
relatórios dentro do prazo para a 2ª Secretária Aumarina Carolina (Carol) - Email
carolpimentaita@yahoo.com.br com cópia para a Coordenadora
Assistente.
PAGAMENTO DA PER CAPTA DISTRITAL
Efetuar o pagamento da per capta Distrital até o dia 31 de outubro de 2021, através de depósito
bancário, na conta abaixo especiﬁcada, O valor de R$70,00 foi votado em Assembleia Online Distrital
das ASRs do Distrito 4560. O valor a ser depositado será de R$70,00 x o número de associadas de cada
ASR. Enviar comprovante para a tesoureira Vani: vanibeze@yahoo.com.br na conta:
.

BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 0364-6 - Lavras - MG
Conta Corrente: 74.706-8
Nome: Coordenadoria Distrital das ASR do Distrito 4560
CNPJ: 06.336.722/0001-06

BIBLIOGARFIA
GUIA DISTRITAL ASR - Ano Rotário - 2018/19 / 2019/20 / 2020/21
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DISTRITO 4560
COORDENADORIA DISTRITAL DA
“ASSOCIAÇÃO DE SENHORAS DE
ROTARIANOS DO DISTRITO 4560”

