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O ano virou... 2018 chegou
recheado de esperança e com uma
vontade maior ainda de fazer a
DIFERENÇA.
O universo, independentemente
do que façamos ou deixemos de
fazer, não interrompe seu natural
e imutável curso. O sol desponta
no horizonte, a cada novo dia e,
após traçar sobre nossas cabeças
uma semicircunferência, mergulha, outra vez, deixando-nos na
escuridão. A cada lapso de tempo
em que se processam esses
movimentos, é que se convencionou chamar noite e dia.
E noite e dia, e dia e noite, vão
se sucedendo, com a mesma velocidade matematicamente precisa,
até o momento em que deixando a
inocente infância, mergulhamos
na conturbada juventude e, se
tivermos sorte, ingressamos na
idade adulta. Esta, diferentemente
das etapas anteriores, dá-nos a
impressão de que as coisas estão
acontecendo mais apressadamente. É, neste exato momento,
que mergulhando em profunda
reflexão, retornamos no túnel do
tempo para constatar que a terra
está, realmente, girando mais
aceleradamente sobre seu próprio
eixo. É o que nos parece!
Senão vejamos. Ontem, e, a mim
me parece que foi realmente
ontem, eu recebera a incum--bência de gerir os destinos de
nosso distrito. Era 01 de Julho de
2017. Olhei para a frente e, mêsmo assustado, com a responsabilidade que me fora confiada, não
esmoreci. Arregacei as mangas e
comecei a trabalhar. De repente
constatei que, dos doze meses que
compunham nosso calendário
rotário, sete já haviam evaporado.
Restando-nos, pois, apenas cinco.
Mas o suficiente para o cumprimento desta, às vezes cansativa,
no mais das vezes prazerosa
missão. E, nós vamos cumpri-la!
Dos sessenta e três clubes que
compõem o nosso distrito, todos
já nos receberam de braços aber-

tos. Vivemos momentos únicos e
especiais em cada um deles, sem
distinção, cada um a seu modo, a
seu costume, mas sempre com
muito carinho. No dia 11 de
Dezembro encerramos as visitas
oficiais físicas em nosso querido
Rotary Club de Oliveira, nossa
casa, que não mediram esforços
para fazerem o nosso dia muito
feliz. E dia 12 de Dezembro, que
noite diferenciada! Com o apoio
incondicional do companheiro
Governador 2016/2017, João
Otávio Veiga Rodrigues, visitei o
E-Club de Esperanto Brasil –
Distrito 4560, pela internet. Pude
conhecer mais de perto como
funciona este clube, conversar
com vários companheiros, de
diversas partes do mundo, falando
cada um o seu idioma, tudo
traduzido pela eficiente secretária
Úrsula, uma poliglota, residente
em Brasília, de uma simpatia
ímpar. Logo depois, recebo uma
mensagem de cada um dos
companheiros, me saudando,
agradecendo e até mesmo
demonstrando a vontade de me
conhecer pessoalmente, de apertar
as minhas mãos, pois gostaram
muito de mim e também ficaram
mui gratos pela nossa Assembleia
– que não foi diferente das que fiz
nos clubes físicos. Saibam companheiros como sempre digo e vou
dizer mais uma vez, a gente só
ama aquilo que se conhece – procurem conhecer um pouco mais
do E-Club de Esperanto Brasil.
E é nossa pretensão cumprir,
em seu inteiro teor, esta missão,
antes que alguém se esqueça de
controlar o eixo imaginário da
terra. Antes que isso, hipotéticamente, possa acontecer, resta-nos,
ainda, cumprir algumas etapas de
nossa missão rotária. E uma delas
é fazer a DIFERENÇA, e nós
vamos fazê-la, com a ajuda de
todos vocês.
Como já disse em minhas visitas oficiais, estamos preparando
com todo carinho a nossa “47ª

Conferência
ROTARIANOS
FAZENDO A DIFERENÇA”,
que acontecerá no maravilhoso
Hotel Glória, em Caxambu - MG,
de 18 a 20 de Maio de 2018. A
partir deste mês de Janeiro você já
pode efetuar sua reserva, diretamente no hotel, e efetuar o pagamento em até quatro vezes (janeiro, fevereiro, março e abril). Toda
negociação referente a reserva
será efetuada com o hotel. Temos
a certeza absoluta de que nos
veremos lá.
JANEIRO – MÊS DOS
SERVIÇOS PROFISSIONAIS –
celebramos “O Mês dos Serviços
Profissionais”, quando como rotarianos promovemos a difusão das
normas de ética e apoiamos o
reconhecimento do mérito de toda
ocupação útil. Com o intuito de
alcançar estes objetivos, incentiva-se os rotarianos a estimular e
fomentar:
1. A promoção de altos padrões de
ética nos negócios e profissões;
2. O reconhecimento do valor de
todas as ocupações úteis;
3. A promoção do ideal de servir
em todas as atividades profissionais.
Com as palavras do Diretor
de Rotary International, José
Ubiracy, podemos definir muito
bem o significado destes serviços
em Rotary: “Todo Rotary Club é
uma amostra representativa da
população profissional e empresarial de sua comunidade, o que
garante a diversidade de experiências e perspectivas pelo sistema de
classificação do Rotary. As
classificações e os Serviços Profissionais caminham juntos e, assim como os rotarianos representam suas profissões no Rotary,
eles também representam o
Rotary em suas ocupações.
Encerrando por aqui minha
mensagem, quero desejar a todos
vocês um abençoado ano de 2018,
juntamente com suas famílias e
amigos e juntos vamos continuar a
fazer a DIFERENÇA.
Rotariamente,
João

Bosco

Ribeiro

Béze
Governador
2017/2018
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Presidente do RI 2017/18 – Ian Riseley
Diretor Regional do RI – Paulo Zanardi
Secretaria (Sede Mundial) - One Rotary
Center - 1560 Sherman Avenue - Evastn,
Illinois, 60201-3698 - USA - Tel: + 1 847 866
3000
Centro de Serviços no Brasil - Rotary
International Brazil Office - Rua Tagipuru,
209, Barra Funda - CEP 01156-000 -SP.
Tel:(11)-3217.2630 Fax: (11) 36676575 www.rotary.org.br
Gerência - Celso Fontanelli celso.fontanelli@rotary.org
Supervisor de Clubes e distritos - Débora
Watanabe - debora.watanabe@rotary.org
Distrito 4560
Governador 2017/2018–
João Bosco Ribeiro Béze
Rua Padre José Ferreira de Carvalho, 32 –
Centro - 35.540-000 – Oliveira – MG
Email: jboscobeze@yahoo.com.br
Fone: (37) 3331.5435 – (37) 99813.4075
Secretário Distrital – Wilson Carlos da Silva
Rua Ezequiel Inácio da Silveira, 131 - Bairro
São Sebastião - 35.540-000 – Oliveira – MG
Email: wilsoncsilva@yahoo.com
Fone: (37) 99969.3095
Tesoureiro Distrital – Nivaldo Selmo Diniz
Araujo - Rotary Club de Itapecerica
Rua Severo Mendes, 29 – Centro
35.550-000 – Itapecerica – MG
Email: nidinizaraujo@bol.com.br
Fone: (37) 98831.1340

Mensagem do Presidente de RI
No Rotary, nossa diversidade é
nossa força. Essa idéia remonta
aos primeiros anos da nossa
organização, quando o sistema de
classificação foi proposto pela
primeira vez. O conceito por trás
disso era simples: um clube com
associados de origens diferentes e
com habilidades
diversas
+ 1 847
328 8554seria
capaz de fornecer um melhor
serviço do que um clube sem isso.
Nos anos seguintes, a diversidade
no Rotary passou a ser definida de
forma mais ampla. Descobrimos
que um clube que realmente
representa sua comunidade é
muito mais capaz de atendê-la de
forma eficaz. Pensando no futuro,
fica claro como a diversidade
permanecerá essencial no Rotary:
não só para um serviço forte hoje,
mas para uma organização forte
no futuro.
Um dos aspectos mais urgentes a
resolver quanto à diversidade no
nosso quadro associativo é a idade
dos nossos associados. Quando
você observa o público em quase
todos os eventos do Rotary, fica
óbvio que a faixa etária presente
na sala não promete um futuro
sustentável
para
nossa
organização.
Nosso
quadro
associativo está perto de atingir
um recorde, e, apesar de estarmos

trazendo novos associados o
tempo todo, apenas uma pequena
minoria desses associados é
jovem o suficiente para ter
décadas de serviço rotário à
frente. Para garantir uma liderança
rotária forte e capaz amanhã,
precisamos trazer associados
jovens e capazes hoje. Também
não podemos falar da diversidade
no Rotary sem abordar a questão
de gene-ro. É difícil imaginar que
a apenas três décadas atrás, as
mulheres não podiam fazer parte
do Rotary. Embora tenhamos
percorrido um longo caminho
desde então, o legado dessa
política equivocada ainda permanece conosco. Muitas pessoas
continuam pensando no Rotary
como uma organização apenas
para homens, e isso tem tido um
efeito prejudicial na nossa
imagem pública e no crescimento
do nosso quadro associativo.
Hoje, as mulheres representam
pouco mais de 21% do total de
rotarianos. Embora seja certamente um grande avanço, temos
um longo caminho a percorrer
para cumprir o que deveria ser a
meta de cada clube: um equilíbrio de gênero que corresponda ao
equilíbrio do nosso mundo, com
um número mais equilibrado de

Presidente do RI 2017/18
Ian Riseley
mulheres e homens no Rotary.
Qualquer que seja o motivo de
termos nos juntado ao Rotary,
permanecemos porque encontramos valor na associação e
acreditamos que nosso serviço
tem valor para o mundo. Com
clubes que reflitam esse mundo
em toda a sua diversidade,
construiremos valor ainda mais
duradouro para fazer a diferença
no Rotary.

Mensagem do Diretor de RI – Paulo Zanardi

Pensando no Brasil e na ética
Um Rotary Club está fazendo uma campanha para
que os eleitores saibam como votar nas eleições
de outubro. Entre outras ações, seus associados
estão colocando adesivos nos automóveis da
Instrutor Distrital – Ângelo Antônio de
cidade com os dizeres “Vote somente em Ficha
Freitas - Avenida Jove Soares, 999 - Apto
Limpa” ao lado do logotipo do clube.
304 – Centro - 35.680-352 – Itaúna – MGPreocupado, o governador distrital me ligou
Fone: (37) 3241.4682 – (37) 99982.5565
Email: angeloantoniofreitas@gmail.com
dizendo que alguns rotarianos de outros clubes
estavam apreensivos com tal campanha, pois o
Governador Eleito 2018/19 – Paulo Sérgio
Rotary não se envolve em política. Respondi a ele
Azevedo - Rua John Fitzgerald Kennedy,
que o Rotary, como organização, não se envolve
375, Bairro Boa Vista - 37.505-150 - Itajubá
em política partidária, mas os rotarianos têm o
– MG Email: psazevedo@uol.com.br
Fone: (35) 3623.3355 – (35) 98808.3355
dever de se envolver em todos os assuntos que
sejam pertinentes à aplicação da Prova
Governador Indicado 2019/20 – Paulo Quádrupla, que nos indaga: “Será benéfico para
Marcos de Paula Lima - Avenida Dr. Sylvio
todos os interessados?”. É importante alertar a
Menicucci, 878 - Bairro Olaria
população para que políticos que cometeram erros
37.200-000 - Lavras – MG - Fone: (35)
não sejam reeleitos, não interessando a quais
99106.6404
Email: paulomplima@yahoo.com.br
partidos políticos pertençam, pois, do contrário,
certamente a corrupção não cessará.
Carta Mensal – Redação, Digitação e
Em seu objetivo, o Rotary preconiza “a
Diagramação – Ana Maria Henriques Horta
melhoria da comunidade pela conduta exemplar
Ribeiro –
de cada um na vida pública e privada”. O Rotary,
Email: hortaribeiro@gmail.com
Fone (37) 99955-7824 – (37)32137955
portanto, não permite que seus associados sejam
pessoas com condutas duvidosas. Nesse sentido,
também não pode admitir que políticos sem boas
práticas em seus mandatos continuem se
reelegendo. O que devemos é conscientizar os
eleitores, exatamente como esse Rotary Club está
Centro de Serviços do Distrito 4560 –
Coordenador– Virgílio Augusto R. Bandeira
Rua Doutor Álvaro Botelho, 401 Caixa postal
nº 200 - 37200-000 – Lavras – MG.
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fazendo.
Em junho teremos a Copa do Mundo.
Nesse período, o brasileiro costuma vestir a
camisa da seleção brasileira e colocar
bandeirolas nos carros – de tal forma que fica
parecendo que o orgulho do brasileiro está na
sua equipe de futebol, e não nesta pátria linda e
cheias de riquezas.
Penso que devemos
prolongar as demonstrações de orgulho pela
nossa seleção até o período das eleições.
Devemos vestir camisetas nas nossas crianças,
colocar bandeiras na frente de nossas casas,
adesivar nossos carros, estimulando, assim, o
amor pela nossa pátria e fazendo as pessoas
terem consciência de que este país pertence a
elas e que devemos colocar pessoas do bem
para nos governar.
Façamos de 2018 o ano em que deixaremos
nossas zonas de conforto. Lutemos pela ética
na política, fazendo a diferença na vida das
pessoas para que elas tenham oportunidade de
debater e escolher os melhores para a pátria – e
não apenas para alguns.
Nós, rotarianos, somos líderes em nossas
comunidades e como tal temos o dever de
praticar e exigir boas condutas na vida pública
e privada. Ajudando a escolher os melhores
governantes com certeza ajudaremos o povo
mais necessitado – e dessa maneira faremos a
diferença.
Feliz ano novo!
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Mensagem da Coordenadora Vani
É nascido, um menino
pequenino, Rei da Paz.
Independente da crença de
cada um, o amor será
sempre o foco principal
para guiar nossos passos,
ações, planos e sonhos.
Não podemos, principalmente neste mês que
sucede a renovação, mas
em todos os dias de nossas
vidas, renovar e inovar a
forma de agirmos, as
sementes que plantamos e o
amor que partilhamos. A
Casa da Amizade está
concluindo um semestre de
muitas ações positivas,
trabalho em equipe e
empenho,
que
está
espalhando a DIFERENÇA
em nosso Distrito 4560.
No mês de Dezembro
de 2017 fiquei deveras
sensibilizada, e não tenho
vergonha de lhes dizer que
houve dias que, ao ver as
atividades de nossas Casas
da Amizade cheguei às
lágrimas: ao ver a alegria
no rostinho das crianças ao
ganhar um brinquedo, uma
bala, uma sacolinha de
surpresa; no sorriso do
idoso
ao
receber
simplesmente um carinho e
um minuto de atenção; na
Às
16 horas
satisfação
de as
umaduas
mãeASR
de de
Divinópolis
(Leste
e
família ao ver que teria Oeste)
o
ofereceram
alimento paraà suaCoordenadora
família,
Vani
enfim, um
em delicioso
atividades chá,
mil no
Restaurante
do
Hotel
Verona
espalhadas
por
aí.
Tower,
sob
a
coordenação
Parabéns
companheiras, das
presidentes
– ASR
vocês são Marilene
verdadeiras
Divinópolis
Leste
e
Iraguerreiras, exercem comASR
Divinópolis
Oestedee esposa,
a presença
maestria o papel
de
várias
companheiras.
mãe, filha, empresária, Foi
vivido
momentos
de muito
professora
e outras mais
e
companheirismo
e
descontração,
principalmente
a
de
gostoso
bate da papo
companheira
Casa eda foi
saboreado
deliciosas
guloseimas
Amizade, levando consigo
feitas
pelo lema
hotel maior
e também
o nosso
de na
fábrica
da
presidente
Ira.
“DAR DE SI ANTES DE
PENSAR EM SI”.
Desejo a todas as
famílias um Ano Novo de
renascimento, renovação de
sonhos e metas, celebração
de conquistas e reafirmação
de parcerias, com muito
otimismo e determinação
para o próximo semestre
rotário,

surpresa; no sorriso do
idoso
ao
receber
simplesmente um carinho e
um minuto de atenção; na
satisfação de uma mãe de
família ao ver que teria o
alimento para sua família,
enfim, em atividades mil
espalhadas
por
aí.
Parabéns
companheiras,
vocês são
verdadeiras
guerreiras, exercem com
maestria o papel de esposa,
mãe, filha, empresária,
professora e outras mais e
principalmente
a
de
companheira da Casa da
Amizade, levando consigo
o nosso lema maior de
“DAR DE SI ANTES DE
PENSAR EM SI”.
Desejo a todas as
famílias um Ano Novo de
renascimento, renovação de
sonhos e metas, celebração
de conquistas e reafirmação
de parcerias, com muito
otimismo e determinação
para o próximo semestre
rotário,
Todos os nossos
sonhos podem se tornar
realidade, basta acreditar!
“ ... da vara nasceu a flor,
da flor nasceu Maria
e de Maria o Salvador.”

“ ... da vara nasceu a flor,
da flor nasceu Maria
e de Maria o Salvador.”
Vani Costa Béze
Coordenadora
Distrital 2017/2018

Relatórios recebidos
das ASR
Relatórios
de
Dezembro
recebidos até o dia 5 de Janeiro.
BOA ESPERANÇA
BOM SUCESSO
CARMO DO CAJURU
CARMO DA MATA
CLAUDIO
CRUZILIA
DIVINOPOLIS LESTE
DIVINOPOLIS OESTE
GUAXUPE
IGUATAMA
ITAJUBA
ITAPECERICA
ITAUNA
MONTE SIÃO
OLIVEIRA
OURO FINO
SÃO LOURENÇO
SÃO TIAGO
Feliz 2018 para todas vocês
companheiras secretárias das ASR.
Sônia – Secretária da Coordenadoria

Casas da Amizade que são Notícia
Casa da Amizade de Oliveira Vani Costa Béze
surpresas mil, coração agradecido.
Coordenadora
Emoções intensas, alegria sem fim.
Distrital 2017/2018
Tudo lindo elaborado por estas
queridas amigas e companheiras
para o chá oferecido à Coordenadora Vani. Vocês são dez lideradas
pela presidente Maria José.

Feliz 2018!

A ASR de Cláudio também ofereceu um delicioso chá para a Coordenadora Vani na Sede do Rotary. Presente também a Coordenadora Assistente Duda.

A Coordenadoria
do Distrito 4560
deseja a todas as
companheiras das
ASRs do Distrito
um
abençoado
Ano novo, com
muita alegria e
saúde.
Um Brinde
Vida!

Em Alfenas a Coordenadora Vani
foi recepcionada no Don’ana pelas
companheiras da ASR local.

a
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Governadores Assistentes Fazem a Diferença

Governador
Assistente
Emílio Carlos participa de
atividades no Rotary Club de
Arcos e Bambuí. Em Arcos
quatro novos associados
foram admitidos no quadro
associativo. Os quatro novos
jovens associado de Arcos
abaixo com o Governador
Assistente Emílio e sua
esposa Heloisa.

Rotary, Casa da Amizade e
Interact Club de Oliveira
ajudando na separação das
roupas e alimentos e na
distribuição das doações aos
desabrigados pelas chuvas de
ontem (04.01.2018).

O Rotary e a Casa da
Amizade de Itapecerica se
uniram a agência local dos
Correios
adotando
as
cartinhas enviadas ao Papai
Noel pelos alunos da E.E.
Prof. Alberto Cordeiro do
Couto.
A entrega ocorreu hoje e as
crianças tiveram seus desejos
atendidos pelos rotarianos e
pelas damas da Casa da
Amizade.
A alegria estampada nos
sorrisos das crianças é alento
para qualquer situação e, ao
aproximar a Natividade de
Jesus, desejamos a todos um
Santo e Feliz Natal.

Bem Vindos Novos Associados!
Novos Associados:
Dia 26/09
como novos
Nova Associada
do tomaram
RC Lavrasposse
Sul Mariana
rotarianos os companheiros
Omar
Barroso
Brito
e
Luiz Wilson
Sergio
Hermeto, com seu padrinho e Presidente,
Leite no Rotary
de
Itanhandu
Costa. Bem Vinda!
completando ao todo 20 companheiros.
Bem vindo também o companheiro do RC de Carmo do Cajuru
Rodrigo que recebeu o Distintivo
das mãos do governador João
Bosco Beze e seu padrinho foi o
companheiro GA Tovar.

Notícias do Distrito
O Hospital de Reabilitação de
Anomalias
Craniofaciais
da
Universidade
de
São
Paulo
(HRAC/USP), mais conhecido como
Centrinho, firmou convênio com a
Universidade
Médica
Nacional
Bogomolets, na Ucrânia, para ensinar a
profissionais daquele País as técnicas
utilizadas para reconstrução de fissura
labiopalatina e outras malformações
craniofaciais. A parceria entre as duas
instituições foi estabelecida em 2013,
mas só agora foi efetivamente
formalizada, o que também permitirá
que estudantes de pós-graduação das
duas
instituições
participem
de
intercâmbios.
Ao longo das últimas duas semanas,
sete professores da Bogomolets, que
fica em Kiev, Capital e maior cidade da
Ucrânia, estiveram em Bauru para
treinamentos. Eles também passaram
por Belo Horizonte e ainda irão para
Lavras, ambos municípios de Minas
Gerais. Cirurgião plástico chefe do
Setor de Cirurgia Plástica do Centrinho,
o médico Eudes Soares de Sá Nóbrega
conta que os ucranianos possuem
especial interesse sobre os exames e
tratamentos realizados pelo Centrinho
na área de fonoaudiologia. “Eles ainda
estão digerindo estas informações, mas
já impondo algumas mudanças de
protocolos”, frisa. Segundo ele, a
aproximação entre as duas universidades se deu em função do projeto
Smile Ukraine, coordenado pelo
ortodontista Saulo Borges, do Rotary
Club de Arcos (MG). “Ele fez
especialização no Centrinho e, quando
iniciou este trabalho na Ucrânia, com
realização de cirurgias gratuitas para
pacientes fissurados, cursos e aulas para
profissionais, convidou o HRAC a
participar”, pontua.
Pesquisas
Financiado pela Fundação Rotária, que
é vinculada ao Rotary Internacional, o
projeto foi iniciado em agosto de 2013
na Crimeia, mas, com a invasão russa
em janeiro de 2014, perdeu força. A
partir do contato feito com o professor
Peter Flis, diretor do departamento de
ortodontia da Bogomolets, o projeto
acabou sendo transferido para Kiev.
“Continuamos a parceria, indo para
Kiev para realizar cirurgias e dar aulas,
e também recebendo cirurgiões de lá
para aprenderem conosco aqui. Mas
tudo ainda ocorria de uma maneira
informal”, observa.
Convênio
O convênio foi assinado no mês
passado e, a partir da definição de
alguns protocolos, os estudantes da USP
e de Bogomolets já terão condições de
participar dos intercâmbios. Se por um
lado, profissionais e alunos de Bauru
passarão a difundir conhecimento para a
Ucrânia, também receberão experiência
pela permanência fora do Brasil.
Há um ganho cultural e a oportunidade
de integração com colegas do mundo
inteiro, além de poderem observar como
profissionais conseguem fazer muito
com poucos recursos”.

Carta Mensal do Distrito 4560
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O Distrito 4560 possui um grande número de empresas que são empresas Cidadãs,
Empresas que fazem a diferença e contribuem com a ABTRF, ajudando-nos a ajudar. São
estas empresas que fazem a diferença no Distrito 4560. Obrigada!
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CLUBES QUE SÃO NOTÍCIA
Errata: Informamos que na página 6 - "Clubes que são
noticia", o Clube parceiro do 3º. Rotary Day em Pains, no
dia 23/09/2017, foi o Rotary Clube de Pimenta - MAR
DE MINAS, e não o RC de Pimenta.

Alberto Bittencourt

O Rotary Club de Pains amplia seu Banco de Cadeira de
Rodas com a compra de : 19 cadeiras de rodas ; 10 cadeiras de
banho; 07 andadores; 09 pares de muletas . A compra foi
realizada com recursos provenientes de um convênio com
Furnas Centrais Elétricas. Bem como efetuou o plantio de 40
mudas de arvores na estação de tratamento de água local.

Rotary Club de Poços de Caldas - dia 11-10-2017Companheiros rotarianos visitam crianças da escola
infantil," Cei Rotary Club " de Poços de Caldas para
comemorar o dia da criança com salgados , refrigerante,
bolo e entrega de brinquedos.
Rotary de Divinópolis Leste fazendo a diferença no
combate a Poliomielite em novembro de 2017 no V Boi e
Porco no Rolete. Em Dezembro o Desafio 24 horas
arrecada mais de dois mil brinquedos, Dinheiro, cestas
básicas e caixas de leite que irá ajudar a comunidade
carente e as crianças receberão a visita do papai Noel. O
Desafio da Esteira, por 24 horas onde ela não pode parar,
já em sua 2ª Edição e também feito o Natal das crianças
Autistas da Ong Céu Azul e crianças da Comunidade
AABB

Dia 12 de Outubro o Rotary Club de Lagoa da Prata
Princesa do Oeste, comemorou mais uma vez o Dia das
Crianças no bairro Sol Nascente em Lagoa da Prata/MG.
Estiveram presentes cerca de 150 crianças, 13 Rotarianos,
e mais 20 voluntários. O dia foi dedicado às crianças,
onde o Rotary juntamente com o PSF do bairro Sol
Nascente e o Grupo de Escoteiros, levaram uma manhã
diferenciada a elas. Houve Cama Elástica, e foram
distribuídos algodão doce, pipoca, brinquedos, cachorroquente, refrigerante e muitas guloseimas. Sem deixar de
falar que animação e alegria não faltaram! E no dia 21
realizou uma blitz educativa no semáforo da cidade, onde
foram distribuídos cerca de 500 panfletos com informações do projeto End Polio Now!

No dia 02/12/2017 – sábado, o Rotaract Club e
o Rotary Club de Machado, em parceria com o Instituto
Federal e apoio da Prefeitura Municipal, através da
Secretaria de Esportes e Jornal Folha Machadense,
efetuaram o Lançamento do Projeto Social denominado
Garoto Bom de Bola. O Projeto assistirá crianças e
adolescentes com idade entre 08 e 17 anos, com objetivo
de proporcionar oportunidade de lazer, bem estar social,
cidadania e dignidade.

Rotary Club de Lagoa da Prata promove um café em
comemoração ao Natal . No domingo dia 17 de Dezembro,
foi realizado no Bairro Sol Nascente um café muito especial,
feito com muito amor e carinho para as crianças do bairro.
Estiveram presentes cerca de 150 crianças. A ação foi realizada
pelo Rotary Club de Lagoa da Prata Princesa do Oeste,
juntamente com o PSF do Bairro e com os Doutorzinhos da
Alegria. O evento foi realizado com muita alegria para as
crianças e seus pais, que puderam participar do delicioso café.

RC Monte Sião Finalizou o Projeto de Subsídio Distrital, para
os alunos do Curso de Capoeira, que recebe alunos em situação
de risco, beneficiados 40 alunos, com instrumentos artesanais,
roupas para aulas e apresentações de Capoeira.
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COMPANHEIROS PAUL HARRIS

Carta
dos
Coordenadores
da
Alberto
"47ª CONFERÊNCIA ROTARIANOS FAZENDO A DIFERENÇA"
Conferência
Distrital do Distrito 4560
De 18 a 20.05.2018
Bittencourt
LOCAL: HOTEL GLÓRIA -Caros
CAXAMBU
Companheiros e
FONE PARA RESERVA: Família rotária
35-3341.9200
TARIFAS DIÁRIAS COM PENSÃO COMPLETA - Café da manhã,
almoço e jantar
ROTARY DISTRITO 4560 - Hotel Glória com PENSÃO COMPLETA
DE 18 A 20 DE MAIO DE 2018
APARTAMENTO
Standard
Luxo
SINGLE:
R$ 352,00
SINGLE:
R$ 384,00
DUPLO:
R$ 440,00
DUPLO:
R$ 480,00
CAMA EXTRA:
R$ 120,00
CAMA EXTRA: R$ 170,00
Acrescentar 5% de ISS às diárias + R$ 1,50 de taxa de turismo por dia
/apto
Crianças: cortesia para uma criança de até 10(dez) anos, no mesmo
quarto dos pais (exceto suites e conjugados)

Estamos imbuídos de grande entusiasmo na
Coordenação da nossa XLVII Conferência
Distrital "Rotarianos fazendo a Diferença."
Os dias 18,19 e 20 de Maio de 2018 estão
destinados a vivermos momentos de grande
alegria e companheirismo celebrando as
conquistas do querido casal Governador João
Bosco Ribeiro Béze e sua esposa Vani Costa
Béze .
Garantimos que nosso encontro na hospitaleira
cidade de Caxambu, mais precisamente no Hotel
Glória Resort e Convention surpreenderá a todos
pela primazia no acolhimento constatando a
gratidão do casal por todos os Rotarianos ,
Senhoras da ASR, Rotaractianos , Interactianos e
convidados do Distrito 4560.
Preparem-se para vivenciarmos uma salutar
aventura cheia de fraternal amizade e eventos,
que somados aos sonhos do casal tornarão
inesquecíveis e eternos.
Atente para as informações que a Comissão
Conferência lhes passará no decorrer deste
tempo, que antecede o evento maior do nosso
Distrito.

ATENÇÃO: as reservas já podem serem efetuadas e o pagamento em
04 (quatro) vezes (janeiro, fevereiro, março e abril), através do
* As reservas serão exclusivamente via telefone
Telefone
(035-3341-9200), a fim de melhor atender
acima (35-3341.9200), tudo direto com o hotel.
detalhadamente cada participante.

* Data prevista para o início de reservas: 02 de
Janeiro de 2018
* Forma de pagamento: Em até 4 vezes no
Cartão.
Esperamos por todos vocês que farão a
DIFERENÇA !
Fabiano e Magali
Pela Comissão Conferência

CONFERÊNCIA DISTRITAL
Alberto Bittencourt

XLVII Conferência do Distrito 4560
A Conferência do Distrito 4560, “Rotarianos
Fazendo a Diferença”, será de 18 a 20 de maio
de 2018 no delicioso e aconchegante Hotel
Resort Glória. Conforto e qualidade com Pensão
completa.
Agende sua ida com antecedência no
Hotel
Glória em Caxambu – MG – Av. Camilo Soares,
590 – Centro – Tel. (35) 3341-9200

Não Percam!
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Aprenda um Pouco mais sobre Rotary
Janeiro – MÊS DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Novo ano, novas conexões — Envolva os
associados em potencial
À medida que o novo ano se aproxima, pessoas de todo o
mundo farão resoluções para viver vidas mais felizes, mais
significativas e mais produtivas em 2018. Talvez elas queiram
se engajar mais e retribuir pelo que têm. Talvez desejem
melhorar o mundo em uma escala maior. Ou talvez esperem
fazer novos amigos ou conexões profissionais.
O seu clube está fazendo acompanhamento de associados
em potencial?
Todo mês de janeiro, vemos um aumento acentuado nas
consultas sobre como se juntar ao Rotary. Associados em
potencial nos contam sobre si mesmos e o que desejam em
um Rotary Club pelo site rotary.org/join. Funcionários do
Rotary fazem uma triagem dessas mensagens e as envia aos
líderes distritais, que então combinam esses associados em
potencial, ou indicações de candidatos à associação, com
clubes que possam atender às suas necessidades. Cabe aos
clubes garantir que essas pessoas que desejam fazer a
diferença recebam uma resposta do Rotary. Saiba como você
pode acompanhar as indicações de candidatos à
associação para encontrar novos rotarianos incríveis.
Qual a primeira impressão causada pelo seu clube?
Seu clube é acolhedor para os convidados? Como você o
promove? O folheto customizável lhe permite carregar fotos do
seu clube em ação para divulgar seus projetos e eventos.

A Avenida de Serviços Profissionais ficou conhecida como Avenida da
Sinceridade, motivadora do princípio que estabelece o reconhecimento do
mérito de toda ocupação útil e a difusão das normas de ética profissional. Os
.
Serviços Profissionais de que o Rotary se ocupa neste mês de janeiro constituem
importante veículo pelo qual nossa organização promove e apoia a aplicação e
adesão aos mais altos padrões de ética em todas as ocupações úteis e idôneas,
advogando lealdade aos empregadores e empregados, e tratamento justo tanto
para eles quanto para os concorrentes, o público e todos aqueles com os quais se
têm relações profissionais ou de negócios.
Os Serviços Profissionais significam particularmente a obrigação de cada
detentor de uma classificação no Rotary divulgar esses princípios em todos os
seus relacionamentos de negócio e de profissão com os não rotarianos, de forma
a estimular-lhes o interesse pela nossa organização. Igualmente, compartilhar
com os seus companheiros rotarianos os ideais do seu próprio trabalho ou
profissão. Paralelamente, oferecem aos jovens orientação vocacional,
informações sobre determinadas profissões e assistência na escolha de uma
profissão.
Independentemente da maneira como os Serviços Profissionais são abordados, é
por intermédio deles que os rotarianos reconhecem o valor de todas as
profissões úteis e demonstram o compromisso com os altos padrões de ética em
todos os negócios e profissões.
Neste ano em que festejamos o centenário da nossa Fundação Rotária, cabe
lembrar aqui que ela pode atuar nos Serviços Profissionais, patrocinando a
realização de Prêmios Rotários de Liderança Juvenil (Ryla) e encontros de
formação profissional de Interact e Rotaract Clubs. Além disso, a nossa
Fundação, principalmente, patrocina bolsas de estudo para cursos de graduação
e pós-graduação, incluindo as Bolsas Rotary pela Paz.
A classificação no clube a que pertencemos tem certamente muito a ver com o
motivo pelo qual ingressamos no Rotary. É muito provável que alguém tenha
visto seu potencial como rotariano por você ser uma pessoa respeitada em seus
negócios ou em sua profissão.
Todo Rotary Club é uma amostra representativa da população profissional e
empresarial de sua comunidade, o que garante a diversidade de experiências e
perspectivas pelo nosso sistema de classificação. As classificações e os Serviços
Profissionais caminham juntos e, assim como os rotarianos representam suas
profissões no Rotary, eles também representam o Rotary em suas ocupações

José Ubiracy Silva, diretor 2015-17 do Rotary International.

Precisa de mais recursos?

INTERCÂMBIO DE JOVENS DO DISTRITO 4560
06 Talissa de Brito Nonato 27,50 (

Alberto BittencourtRotary Club de Três Pontas)

Resultado da Prova de Seleção Distrital
Ano Rotário 2018 – 2019
Distrito 4560

Lembrem – se que a posição do candidato
na seleção não é a confirmação da viagem.
O Clube anfitrião deverá aceitar o candidato e assim confirmar a sua viagem.
Intercambio de Longa Duração:
01 Enzo Souto Vieira Soares 32,50 ( Rotary
Club de Bambuí)
02 Luis Antonio Arruda Soares 32,00 (
Rotary de Divinópolis Leste)( restrição
de idade)
03 Sofia Souto Soares 31,00 ( Rotary Club
de Bambuí) ( restrição de idade)
04 Pedro Martins Neto 31,00 ( Rotary de
Divinópolis Leste)
05 Eduardo Serafini Gonçalves 28,25 (
Rotary Club de Poços de Caldas)

07 Fernando Augusto Carvalho Couto
26,75 ( Rotary de Itaúna)
08 Maria Fernanda Mendes Ferreira
25,75 ( Rotary Divinópolis Leste)
09 Ana Carolina Ferraz Soares 25,50 (
Rotary Club de Bambuí)
10 Bruno Torres Costa 25,25 ( Rotary
Club de Bambuí)
11 Yasmin Yasi Ribeiro Rodrigues
25 ( Rotary de Divinópolis Leste)
12 Julia Guedes Brito de Souza Costa
24,75( Rotary Club de Varginha)(
restrição de idade)
13 Vitória Pedrosa Arantes 24,25 (
Rotary Club de Itapecerica) (
restrição de idade)
14 João Vitor Mendes Ferreira 21,5 (
Rotary Club Divinópolis Leste) (
restrição de idade)
15 Mateus Marques de Lorenzo 20,25
( Rotary Club Divinópolis Leste)

15 Mateus Marques de Lorenzo
20,25 (R. Divinópolis Leste)
16 João Paulo Santos Silva 16,75 (
Rotary Club de Itapecerica) (
restrição de idade)
17 Ester de Oliveira Santos 16,50 (
Rotary Club de Varginha)
Todas as avaliações estão com o PIIJ
e poderão ser verificadas por qualquer
candidato. As vagas serão oferecidas
por ordem de classificação. Todos os
candidatos deverão preencher seus
applications em três vias; uma deverá ser enviada para o endereço abaixo,
uma deverá ficar com o Club Patrocinador e outra com a candidato. As
assinaturas devem ser reconhecidas
em cartório. Uma cópia deverá ser
enviada para o email abaixo.
Kelly Christina Duarte de Castro
Macedo Av. Caio de Brito 204, apto
202 Três Pontas, Minas Gerais , 37
190-000 35- 3265-3203 / 35- 9 9971
6166 Kellychristina19@hotmail.com

Carta Mensal do Distrito 4560

Página 9

Festival de Prêmios
Já Está circulando os
bilhetes do Festival de
Prêmios
O festival de Prêmios
acontecerá em Caxambu
na Conferência Distrital.
Nas diversas plenárias
haverá sorteio para os
companheiros que venderem os bilhetes. O Carro
Nissan March –Zero Km
será sorteado pela Loteria
Federal no dia 12 de maio
e entregue na Conferência Distrital em Caxambu
dia 20/5/2018.
- Cada bilhete custa R$
30,00 (trinta reais) e cada
companheiro receberá 10
bilhetes para vender.
- O valor arrecadado
tirando
as
despesas
decorrentes, será encaminhado
à
Fundação
Rotária (Fundo Anual de
Programas) em nome do
Clube, entretanto, caso o
clube queira encaminhar
em nome do associado,
deverá
enviar,
até
30/04/2018, relação contendo: nome do associado, ID e CPF.
- Obs: O Companheiro
secretário de cada clube
deverá
encaminhar
à
Coordenação, uma relação
contendo o numero do
bilhete, nome do vendedor e
comprador junto com o
telefone.
-Não havendo ganhador do
carro no dia 12 de maio de
2018, o valor integral, será
revertido para a Fundação
Rotária.

- Eu já estou escolhendo
a cor do meu carro.
Também Gostei desta!
Branco é lindo!

Quadro Estatístico de Frequência e Movimentação de Sócios - D 4560 - Dezembro 2017

Nº

Rotary Club de

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Alfenas(8192)
Alfenas- Norte (8193)
Arcos (8194)
Bambuí (8195)
Boa Esperança (8196)
Bom Sucesso (25292)
Brazópolis (8198)
Camacho (84366)
Cambuí (30655)
Cambuquira (8199)
Campo Belo (8201)
Candeias (8202)
Carmo da Mata (51050)
Carmo do Cajuru (8204)
Carmo do Rio Claro (8205)
Caxambu (8206)
Cláudio (8207)
Córrego Fundo (82468)
Cristais (22913)
Cruzília (8208)
Divinópolis (8209)
Divinópolis Leste (8210)
Divinópolis Oeste (8211)
E-Club Esperanto (88478)
Elói Mendes (8212)
Formiga (8213)
Guaxupé (8214)
Guaxupé – Cafezais (87147)
Iguatama (8215)
Ilicínea (84198)
Itajubá (8216)
Itajubá 19 de Março (25350)
Itajubá-Oeste (8219)
Itanhandú (24157)
Itapecerica (8219)
Itaúna (8220)
Itaúna-Cidade Educativa (22535)
Itaúna-Cidade Universitária (22536
Lagoa Prata-Princesa Oeste(87202)
Lavras (8223)
Lavras-Dos Ipês (86677)
Lavras-Sul (8224)
Machado (8225)
Mateus Leme – Centro (82941)
Monsenhor Paulo (8227)
Monte Sião (27238)
Nepomuceno (86214)
Oliveira (8228)
Ouro Fino (64674)
Pains (8229)
Perdões (58389)
Pimenta (51506)
Pimenta- Mar de Minas(88244)
Piumhi (8230)
Poços de Caldas (8232)
Poços de Caldas Sul (8233)
Pouso Alegre-Das Gerais (60746)
Pouso Alegre-Sul (51719)
São Gonçalo do Sapucaí (8236)
São Lourenço (8237)
São Tiago (8238)
Três Corações (8240)
Três Pontas (8241)
Varginha (8242)
Total de companheiros no Mês

Nº
Reuniões

Sócios Informados por: Admissão
RI
Club
Dez/
30/06/2017 31/12/2017
2017

N/I
N/I
N/I
N/I
N/I
03
N/I
03
N/I
N/I
N/I
N/I
04
03
N/I
03
03
N/I
N/I
N/I
N/I
03
N/I
03
04
N/I
03
N/I
02
N/I
02
N/I
04
04
02
03
03
03
N/I
N/I
N/I
N/I
02
N/I
N/I
03
02
03
02
N/I
N/I
N/I
04
04
02
N/I
03
03
N/I
04
02
N/I
N/I
03

12
14
11
19
22
14
10
09
11
15
23
21
17
31
22
14
19
19
20
11
14
39
36
20
39
24
18
14
20
05
17
07
16
18
35
32
21
20
14
14
18
26
21
12
17
14
12
18
15
17
11
13
16
31
18
22
13
27
21
09
14
26
18
25
1187

12
14
11
21
22
14
10
11
10
15
23
21
13
33
24
15
19
19
20
12
14
41
36
23
43
28
19
15
21
05
19
09
17
18
36
33
18
20
17
17
18
24
22
13
17
15
12
18
12
20
11
15
14
30
18
22
12
30
20
09
18
28
20
26
1232

O Numero de associados registrado com data de 30/06/2017são dados do RI –

A frequência deverá ser
informada,
no
endereço:
http://sistemas.rotary4560.org
.br/
e
no
email
hortaribeiro@gmail.com

-

Baixas
Dez/
2017

%
Frequência

03
01
02
01
07

01
01
=
02

Ranking de frequência até 25 sócios
1º lugar
2º lugar
3º lugar
4º lugar

Rotary Club
Itajubá ; Itajubá-Oeste; Camacho; Ouro Fino–
100%
Machado, 92,60%
Itanhandu – 92%
São Lourenço – 90%

100,00

73,00

51,11
67,00

87,00
85,00
83,80
80,00
76,50
100,00
88,88
100,00
92,00
82,00
86,90
72,22
83,30

92,60

86,00
83,33
83,30
100,00

57,15
71,55
84,85
88,30
63,00
90,00
83,33

92,30

N/I= Não Informado-

Ranking de Frequência do Mês de Dezembro
Classificação

88,09

Ranking de frequência acima 26 sócios
Classificação

Rotary Club

1º lugar
2º lugar
3º lugar
4º lugar

Varginha- 92,30%
Divinópolis Leste – 87%
Itaúna – 86,90%
Eloi Mendes – 83,30%
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Onde Anda o nosso Governador Béze
55ª Visita Oficial - Rotary Club de Cláudio - após
chegarem na entrada de acesso a cidade, onde foram
recebidos por muitos rotarianos e companheiras da
ASR, seguiram em carreata para o marco rotário e em
seguida para o Hotel 3 Irmãos. O Governador seguiu
para a sede onde realizou a reunião com o Presidente,
Secretário e Tesoureiro. As visitas programadas foram
canceladas conforme recomendação médica, que
solicitou ao Governador que evitasse Hospitais e locais
de risco em virtude da baixa imunidade. Às 18 horas
seguimos para a sede onde foi servido um delicioso café
e aconteceu a reunião da Casa da Amizade, Rotaract,
Interact e a Assembleia do Clube, acompanhado de um
delicioso jantar. Contamos a presença amiga do Rotary
Club e Casa da Amizade de Oliveira, inclusive do
Governador Assistente e Coordenadora Assistente Ivan
e Duda.

56ª Visita Oficial - Rotary Club de Itanhandú - após 5
horas de viagem, às 11 horas chegamos e fomos
recebidos no marco rotário na entrada da cidade por
grande número de companheiros e seguimos direto para
o outro marco rotário relógio do sol, de lá o Governador
seguiu para a reunião com o Conselho na sede do clube.
Conheceram o Asilo Sarah Guedes Costa que abriga 15
idosos. Às 16 horas a Coordenadora foi para o
Restaurante e Cafeteria Larial, onde foi carinhosamente
recebida pela Dona Filhinha e suas filhas, proprietárias
do estabelecimento e teve o prazer de conhecer todo o
espaço residencial onde Dona Filhinha e Sr. Cristiano
abrigam seus filhos e netos, cada um em sua casa, com
todo carinho do mundo. Às 17 horas aconteceu a
reunião com o Interact e em seguida a Assembleia. Às
20 horas aconteceu a reunião festiva, em um clima de
muita alegria é companheirismo, onde não temos
palavras para agradecer os elogios feitos ao João Bosco,
com depoimentos de vários companheiros. O momento

muita alegria é companheirismo, onde o casal não tem palavras
para agradecer os elogios feitos ao João Bosco, com
depoimentos de vários companheiros. O momento principal da
festiva foi a inauguração da Galeria dos Governadores, com as
fotos dos estimados Governadores do Rotary Club de
Itanhandú, o saudoso Rubens de Souza Nilo - 1981/1982 e
Fernando Sérgio Bonnani - 1999/2000.

57ª Visita Oficial - Rotary Club de Caxambu - pontualmente
às 10 horas o casal aguardava pelos companheiros na porta do
Hotel Lopes para em seguida seguirem para o marco rotário
para as fotos. Logo depois foram para o Parque das Águas, na
companhia de rotarianos, rotariana e a interactiana Júlia, onde
um guia turístico os aguardava. O guia nos apresentou todo o
parque, explicou a finalidade de cada fonte e a propriedade de
cada água, contou toda a história desde a criação do mesmo,
culminando com a área onde estão plantadas várias árvores,
com placas alusivas a eventos rotários, tais como Conferências,
Regocentro, Pets, do Distrito 4560 e de outros também. Às
14:30 o Governador foi conhecer a Escola CEP - Centro
Escolar Profissionalizante de Caxambu, que oferece vários
cursos, desde informática até de garçom e aproveitou para
plantar um ipê. A partir das 16 horas reuniu com o Interact, fez
a reunião com o Conselho Diretor e a Assembleia. Às 20 horas
aconteceu a Reunião Festiva com a presença da família rotária
de Caxambu e vários companheiros de Itanhandú e a posse do
companheiro Leo Grego que está vindo de São Lourenço para
Caxambu. Nossos mais sinceros agradecimentos à família
rotária desta terra tão querida, onde em maio de 2018 será
realizada a Conferência Distrital.
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Onde Anda o nosso Governador Béze

58ª Visita Oficial - Rotary Club de Formiga pontualmente às 10 horas chegaram no marco rotário da
BR 050, onde rotarianos e rotarianas os aguardavam, com a
Bandeira do Brasil ainda hasteada em comemoração ao Dia
da Bandeira. De lá seguiram para o Patronato São Luiz
onde cada rotariano, inclusive o Governador, plantou uma
muda de árvore. No Chapadas Beer aconteceu a reunião do
Conselho Diretor. Conheceram o Centro de Inclusão
Digital Sr. Rubens Garcia, projeto este beneficiado com os
Subsídios Distritais 2016/2017, para a aquisição de 10
computadores que beneficiará centenas de crianças
carentes. Após visitaram a Escola Bernardes de Faria, onde
o Rotary faz um excelente trabalho social. Foi apresentado
por dois alunos o projeto Mercado do Saber onde as
crianças aprendem a economizar, valorizar o dinheiro para
conseguir adquirir o que desejam. O Casal Vani e Béze
ganharam de presente um lindo porquinho de material
reciclável e sementes de girassol. Às 18 horas aconteceu a
reunião com o Rotaract e Interact e em seguida a
Assembleia com o clube e a festiva que contou com a
presença do Coordenador dos GA companheiro Wemerson,
Lilia e Livia, do GA Patrick, esposa e filhinha, do GA
Emilio e esposa Eloisa, dos queridos companheiros de
Córrego Fundo Sr. Gabriel e Dona Nilza e dos
companheiros Donizete e Juliana, entre outros. Foram
entregues três Títulos Paul Harris a companheiros que
destacaram no clube.

59ª Visita Oficial - Rotary Club Divinópolis - recebidos
pela manhã por rotarianos dos três clubes de Divinópolis,
ficando a seguir as atividades a cargo do Rotary anfitrião.
Seguiram direto para as dependências do Poder Executivo,
na Prefeitura Municipal- Palácio da Municipalidade Jaime
Martins do Espírito Santo, onde foram recebidos pelo
Prefeito Galileu Machado e pelo Vice Prefeito Rinaldo
Valério. Além dos Governadores Peçanha e Paulo Ramos,
grande número de rotarianos os acompanharam, inclusive
os presidentes Eduardo, Paulo Júnior e Cleiton. Um fato
inédito aconteceu nesta visita à Prefeitura: os presidentes
dos dois Lions de Divinópolis se encontravam no local e se
juntaram ao grupo. Foram em seguida para o Jornal
Gazeta do Oeste, onde o Governador falou sobre Rotary, o
lema, Fundação Rotária e outros assuntos, Presidente
Eduardo falou sobre o Rotary Divinópolis e Vani, como
Coordenadora, sobre o papel da ASR e suas metas. Após
seguiram para a ACCOM onde foram carinhosamente
recebidos pelo Dr. Ronney, que ressaltou a todo momento a
importância do Rotary que foi o idealizador e um dos
fundadores da entidade e até hoje um dos grandes
parceiros. Pediu ao Governador a ajuda em se fazer um
projeto para a criação da oncopediatria, pois nossas
crianças com câncer tem que ir tratar, em sua maioria em
Barretos. Antes porém o Governador e o Presidente deram
entrevista para a TV Candidés, que passou no Jornal das
19:30 horas. às 16:30 aconteceu a reunião do Conselho
Diretor e às 17:30 a Assembleia. Às 20 horas, no
Restaurante do Hotel Verona Tower aconteceu o Jantar
Festivo em comemoração a visita do Governador, que
contou com a presença dos Governadores Peçanha e Paulo
Ramos/Marilene, GA Tovar, de Carmo do Cajuru,
companheiros do Divinópolis Leste e Divinópolis Oeste. O
casal rotariano Walter Caetano e esposa cantaram
lindamente e ele tocou violino
🎻 com esmero e
perfeição.
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Onde Anda o nosso Governador Béze

60• Visita Oficial - Rotary de Divinópolis Leste - como já
estavam na cidade, às 9:00 horas aconteceu a reunião do
Conselho Diretor e às 11 horas o casal juntamente com
membros do Rotary de Divinópolis Leste foram direto para
o Parque da Ilha, onde o Governador plantou a Árvore da
Amizade, alusiva a sua visita ao Rotary de Divinópolis
Leste, foi feito o plantio de um Ipê Roxo. Em seguida
fizemos um companheirismo no Restaurante do Hotel
Verona Tower e almoçamos. Às 14:30 o Governador, o
Presidente Paulo Júnior e alguns companheiros foram na
ONG Céu Azul que trata de crianças com Autismo. O
Rotary é parceiro desta entidade. Às 16 horas o Governador
reuniu com o Interact e em seguida fez a Assembleia com o
clube no Hotel Verona Tower. Às 20 horas, na Casa do
Rotariano aconteceu o Jantar Festivo alusivo à visita do
Governador, com a entrega da Menção 2016/2017 e das
flâmulas alusivas às doações a Fundação Rotária em citado
ano rotário. Esta ocasião contou com a presença de
companheiros de Carmo da Mata, Carmo do Cajuru,
Itapecerica e Oliveira.

61ª Visita Oficial - Rotary Divinópolis Oeste - às 8:30
horas o casal Vani e Béze tiveram a alegria e a honra de,
juntamente com toda a família rotária de Divinópolis (os
três clubes reunidos) inaugurar o novo marco rotário,
localizado na Avenida JK, em um ponto estratégico da
cidade. A partir deste momento as atividades ficaram por
conta do Divinópolis Oeste: fomos visitar o CEMEI Bom
Pastor, onde foi feita a doação do Parquinho, CEMEI
Vicente Amador, onde o Rotary cobriu a quadra e a ASR
reformou toda a biblioteca desde o forro e a Vila Vicentina
onde o Rotary reformou 6 casas e lá residem 75 pessoas. O
Governador seguiu para a Casa do Rotariano para a
Assembléia. Às 20 horas, também na Casa do Rotariano
aconteceu o Jantar Festivo, com a presença de grande
número de rotarianos e seus familiares, de vários membros
do Lions Club e Leo Club, de um grupo de balé Arte e
Ação que se apresentaram, além dos Governadores Peçanha
e Angelo, do GA Tovar e do Presidente do Rotary de
Divinópolis companheiro Eduardo Print Júnior. Momento
mágico para o Governador quando o companheiro edil
Edson Souza leu o seu currículo e enriqueceu com vários
elogios a sua pessoa e no final convidou o também edil e
companheiro Eduardo Print Júnior para fazer a entrega de
uma Moção Congratulatória encaminhada pela Câmara
Municipal de Divinópolis. O Governador Agradece de
Coração.
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Onde Anda o nosso Governador Béze –
62ª Visita Oficial e última visita física - Rotary Club de
Oliveira - às 9:30 foram recepcionados no marco rotário
em frente a sede do Rotary, por grande número de
rotarianos e damas da ASR. Em seguida o Governador
seguiu para a sede onde se reuniu com o Conselho Diretor.
Às 14 horas o Governador seguiu para visita a Prefeita
Municipal Cristine Lasmar e logo após a APAE, onde pode
se ver o funcionamento da máquina de fazer picolé doado
pelo Rotary, através dos Subsídios Distritais 2016/2017. Às
17 horas reuniu-se com o Interact e logo após aconteceu a
Assembleia. Às 20 horas foi realizado o jantar festivo que
contou com a presença de toda a família rotária de Oliveira,
companheiros de Carmo do Cajuru, Divinópolis Leste e
Itapecerica. Aconteceu também a inauguração de uma placa
alusiva a Governadoria 2017/2018, com a foto do casal. O
dia foi recheado de emoções, tudo preparado com muito
carinho pelos nossos companheiros e companheiras de
clube. O Casal agradece a todos pela presença amiga.
Fecharam com chave
🎻 de ouro a 1ª etapa da caminhada
a que se propuseram. Valeu demais!!!! Agora, mãos a obra
para cumprirem as metas e trabalharem para a 47ª
Conferência “ Rotarianos fazendo a DIFERENÇA” , de 18
a 20.05.2018, no Hotel Glória, em Caxambu - MG.

63ª Visita Oficial - E- Club de Esperanto - Brasil - Distrito 4560 hoje o Governador viveu uma experiência totalmente diferente da
vivida neste primeiro semestre rotário. Fez sua visita oficial ao EClub Esperanto, por vídeo conferência, na internet. Do outro lado, a
companheira Úrsula, uma poliglota, traduzia tudo para o
Governador e para os demais companheiros que falam línguas
diferentes, tais como: inglês, francês, alemão, russo, esperanto,
espanhol, entre outras. Foi uma experiência única e ele sentiu de
perto a imensidão do Rotary, onde 23 companheiros de várias
partes do mundo se unem em um clube. Mas como viveu também
na Assembleia em San Diego esta experiência, ele tem certeza que
conseguiu deixar sua mensagem e que nossos companheiros deste
clube também estão imbuídos no espírito de fazer a DIFERENÇA.
Agradeço ao estimado Governador 2016/2017, João Otávio Veiga
Rodrigues pelo apoio antes e na hora da Assembleia.
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Prestação de Contas – Distrito 4560 – Ano Rotário 2017/18
Arrecadação Anual – com a Per capta Distrital – 31/12/2017
Material apresentado pelo Tesoureiro Distrital Nivaldo Selmo Diniz Araújo- ano Rotário 2017/18
RECEITA
NÚMERO
VALOR
REALIZADA
ASSOCIADOS
PERCAPTA
TOTAL
130.192,05
1172

R$ 188,00

VALOR A SER DISTRIBUÍDO

R$
220.336,00
R$
200.336,00

DISTRIBUIÇÃO E GASTOS
RECEITA
RECEITA
DESCRIÇÃO/%
PREV
REAL
CONFERÊNCIA - 60%
120.201,60
78.115,23
DESP. GOV. INDICADO -3 %
6.010,08
3.905,76
COLÉGIO GOVERNADORES - 5%
10.016,80
6.509,60
DESP. GOV. ELEITO -7 %
14.023,52
9.113,44
DESP ROTARACT/INTERACT - 4%
8.013,44
5.207,68
DESP DO GOVERNADOR - 14%
28.047,04
18.226,89
GOV ASSISTENTES - 7%
14.023,52
9.113,44
ESCRITÓRIO CENTRAL - LAVRAS 9,07%
20.000,00
2.500,00
TOTAIS 220.336,00 132.692,05

DESPESAS
558,65

DESPESAS
16.585,19
936,14
3.533,83
39,11
2.499,27
4.101,74
39,11
8.439,50
36.173,38

SALDO
46.392,97
1.400,27
2.630,18
5.412,51
615,94
6.802,00
5.412,51
1.060,50
69.726,89

OBS: 1172 É O NÚMERO DE ASSOCIADOS EM 04 DE JULHO DE 2017 EM R.I.
O PERCENTUAL A SER DISTRIBUÍDO PARA A ATIVIDADES DISTRITAIS SERÁ O TOTAL DE ARRECADAÇÃO
PREVISTO, MENOS O VALOR PREVISTO PARA DESPESAS COM ESCRITÓRIO CENTRAL - LAVRAS
BALANCETE ESTÁ DISPONÍVEL NO SITE WWW.ROTARY4560.ORG.BR

Segundo Seminário Distrital da Fundação Rotária
Sob as copiosas bênçãos de nossa padroeira Nossa Senhora de Oliveira, concluímos hoje os Seminários do ano rotário 2017/2018,
com a realização do Seminário Distrital da Fundação Rotária - Área Sul do Distrito 4560. Para nossa alegria contamos com a
presença de 91 companheiros, sendo que nos dois Seminários da Fundação Rotária conseguimos a presença de 62 clubes do
Distrito, dos 63 existentes e a presença de 193 rotarianos no total. Conseguimos, na verdade, fazermos a DIFERENÇA. Como
sempre digo, primeiramente agradecemos a Deus, a nossa equipe distrital, aos palestrantes, aos companheiros e companheiras que
deixaram seus lares em um sábado para vir até Pouso Alegre e principalmente a toda equipe do clube anfitrião - Pouso Alegre Sul que não mediram esforços para nos receber da melhor maneira possível e conseguiram - tudo saiu perfeito. Na oportunidade
foram empossados dois novos associados do Pouso Alegre - Sul e entregues as premiações do ano rotário 2016/2017 vindas de
Rotary International. Agradeço ainda a todos que adquiriram a canequinha da END PÓLIO NOW.

Carta Mensal do Distrito 4560
IRA - Intercâmbio Rotário da Amizade
INTERCÂMBIO ROTÁRIO DA
AMIZADE
DISTRITO 4455 PERU – ABRIL
2018
Caros Companheiros, cônjuges e
familiares,
Venho
lhes
apresentar
os
procedimentos a respeito do
Intercâmbio Rotário da Amizade
que nosso Distrito 4560 fará com o
Distrito 4455, sediado em Lima no
Peru, no mês de abril de 2018.
Através do Intercâmbio Rotário da
Amizade,
rotarianos
e
seus
familiares vivenciam outras culturas
hospedando-se
na
casa
de
companheiros que moram no
exterior.
O grupo será formado de 8 a 10
pessoas.
A visita se dará na terceira e quarta
semana no mês de abril de 2018,
ou seja, dentre os dias 15 e 28, e já
está incluso no programa fornecido
pelos Companheiros Rotarianos do
Peru, visita às cidades de Lima,
Arequipa e Cusco.
Por se tratar de uma visita de
amizade e cordialidades os custos
serão baixos, cabendo com certeza
no bolso de cada um, na próxima
carta mensal, pelo e-mail e pelo
grupo de whattsApp informaremos
os detalhes.
Por esses canais iremos informar a
logística bem como o itinerário.
Iremos programar ao menos dois
encontros sendo um em Fevereiro e
outro em Março para cuidarmos dos
detalhes
tais
como:
custos,
responsabilidade
geral,
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documentação,
emergências,
seguros, alojamentos e refeições,
transportes, despesas imprevistas,
publicidade, dificuldade com o
idioma, troca de presentes, dentre
outros pormenores.
Para maiores detalhes e inscrições
entrar em contato pelos seguintes
meios:
e-mail:
josecarlos.azevedo@gmail.com
whattsApp: (35) 9 8859.0678
José Carlos de Azevedo
Presidente do Rotary Club de Monte
Sião
Prorrogação de indicação de Governador
Estimados companheiros;
Tendo em vista que até a data aprazada não foi
apresentado pelos clubes do Distrito 4560 nenhum
candidato ao cargo de GOVERNADOR DISTRITAL
2020/2021, dentro das atribuições que me são
conferidas, prorrogo o prazo para indicação por mais 30
(dias),
ou
seja
até
o
dia
04.02.2018.
Gostaria de pedir aos clubes que se empenhem, ao
máximo, para a indicação de um candidato a este nobre
cargo.
Como Governador atual gostaria de deixar aqui
registrado que desempenhar esta função foi, sem
sombra de dúvidas, uma das melhores experiências de
minha vida e com toda certeza será na dos futuros
Governadores.
Segue, em anexo, os formulários para
preenchimento
e
as
devidas
orientações.
JOÃO BOSCO RIBEIRO BÉZE
GOVERNADOR 2017/2018
DISTRITO 4560

