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Caros companheiros,
Está se aproximando muito
rapidamente o dia de nosso
maior evento rotário, nossa
Conferência Distrital. Todos
sabem que é o maior evento
rotário a nível de Distrito, e o
sucesso depende de nosso total
envolvimento, e neste ano, a
exemplo de anos anteriores,
teremos algo mais durante nosso
evento que é o sorteio de
prêmios para os companheiros e
companheiras que venderam o
Festival de Prêmios, cuja
finalidade será a de fortalecer
nossas contribuições para a
Fundação Rotária. Faremos, no
domingo dia 20 de maio, com
muita alegria, a entrega do carro
ao ganhador.
Tudo na vida deve ter um
incentivo, um objetivo claro
para atingirmos nossas metas e
esta, está em primeiro lugar
nesse ano rotário em que
estamos no comando desse
distrito e neste momento tão
especial, iremos plagiar o
Presidente Americano Theodore
Roosevelt que disse: ―Muito
melhor é ousar grandes feitos,
ganhar
gloriosos
triunfos,
mesmo salpicados de falhas, do
que se alinhar com aqueles
pobres espíritos que nem se
alegram muito, porque eles
vivem no crepúsculo cinzento
que não conhece vitória ou
derrota‖.
Que Deus possa nos
iluminar e que tenhamos uma
Conferência Distrital a nível de
nosso Distrito. Tenho certeza
que, trabalhando em equipe
alcançaremos com facilidade
nossos objetivos. No trabalho
em equipe, e também em nossas
vidas, muitas vezes as coisas
acontecem como planejamos.
Não podemos desperdiçarmos
muito tempo esperando que as

pessoas vivam à altura de nossas
expectativas, e é exatamente
isso que iremos fazer.
Na vida aprendemos que
não se deve medir o sucesso
pela posição que a pessoa
alcançou na vida, mas pelos
obstáculos que ela teve que
superar enquanto tentava ser
bem-sucedida.
E
esses
obstáculos serão vencidos, com
certeza! Estamos aqui para
atender o pedido de nosso
Presidente
de
Rotary
International,
quando
mui
sabiamente criou o lema
2017/2018: ―O ROTARY FAZ
A DIFERENÇA‖.
MARÇO
– MÊS DOS
RECURSOS HÍDRICOS E
SANEAMENTO - Água limpa
é um direito humano básico a
que muitos não têm acesso.
Dois bilhões e meio de pessoas
em todo o mundo não possuem
boas condições de saneamento e
748 milhões não têm água
potável para beber. Cerca de
1400
crianças
morrem
diariamente em decorrência de
doenças causadas por água
contaminada
e
falta
de
saneamento. Pessoas que têm
acesso a água limpa são mais
saudáveis e produtivas.
Água limpa e saneamento
básico são direitos de todo ser
humano. Os rotarianos ajudam
diversas comunidades com
projetos hídricos e treinamentos
sobre bons hábitos de higiene
para que as pessoas, sobretudo
crianças, possam ter uma vida
mais saudável e próspera.
Em março, Mês dos Recursos
Hídricos
e
Saneamento,
incentivamos nossos associados
a trabalharem em prol do
objetivo do Rotary de fornecer
água e saneamento para todos
até 2030.
Em 2015, a Organização das

Nações Unidas apresentou os
novos
Objetivos
de
Desenvolvimento Sustentável,
os quais visam eliminar a
pobreza
e
promover
prosperidade e, ao mesmo
tempo,
proteger
o
meio
ambiente
e
solucionar
problemas
relacionados
às
mudanças climáticas. O sexto
desses Objetivos nos incentiva a
assegurar o acesso universal e
equitativo a água potável e
saneamento
para
todos,
melhorando também a gestão
destes recursos para proteger
ecossistemas e aumentar o
reabastecimento.
Os rotarianos estão trabalhando
para ajudar a alcançar os
Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável
relacionados
a
recursos hídricos e saneamento
por meio de projetos que
instalam
novos
poços,
implementam sistemas de coleta
de água pluvial e treinam
comunidades sobre manutenção
de novas infraestruturas.
Em comemoração ao Mês dos
Recursos
Hídricos
e
Saneamento, em março, vamos
entrar em ação para melhorar a
saúde
das
comunidades,
fornecendo acesso a água limpa
e saneamento para evitar o
alastramento
de
doenças
infecciosas.

João Bosco Ribeiro Béze
Governador 2017/2018
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Mensagem do Presidente de RI
Este mês marca os 50 anos da
fundação do primeiro Rotaract
Club, em 1968. Nesta edição
especial sobre o Rotaract, vocês
conhecerão
rotaractianos
extraordinários e verão como eles
estão Fazendo a Diferença.
Neste meio século de existência
do Rotaract, o+ mundo
passou
1 847 328
8554 por
mudanças marcantes. Os jovens
foram os que mais sentiram o
enorme
impacto
destas
transformações: a ascensão da
tecnologia e da economia da
informação, a propagação da
educação e a tremenda influência
da internet. Quando o Rotaract foi
fundado,
seria
praticamente
inimaginável que um adolescente
ou jovem em seus 20 anos
pudesse ser um empresário ou
CEO. Hoje, os jovens possuem
uma capacidade sem precedentes
de obter êxito - e o Rotary precisa,
mais do que nunca, de suas ideias
e entusiasmo.
Por muitos anos, o Rotary
subestimou o Rotaract ao
considerar os nossos jovens e os
programas para a juventude meros
precursores da afiliação ao Rotary
e não como os programas valiosos
e produtivos que são. Os
rotaractianos são verdadeiros
parceiros nos serviços do Rotary.

Atualmente,
estima-se
que
250.000 rotaractianos servem em
mais de 10.000 clubes em quase
todos os países onde há Rotary
Clubs. O impacto dos serviços
que eles prestam é admirável
considerando a limitação de seus
recursos.
Os
rotaractianos
realizam inúmeros serviços com
muito menos verbas do que a
média dos Rotary Clubs. A
energia e a visão deles adicionam
algo valioso à família rotária e às
nossas
comunidades,
e
valorizamos isso imensamente.
Considerem realizar reuniões e
projetos conjuntos e cultivar o
relacionamento
com
os
rotaractianos - não apenas para
perguntar se eles precisam de
ajuda, mas para descobrir como
vocês podem trabalhar juntos.
Conheçam os seus Rotaract Clubs
e seus associados - e certifiquemse de que todos os rotaractianos
saibam que podem contar com seu
Rotary Club.
Na realidade, apenas 27% dos
Rotary Clubs patrocinam Rotaract
Clubs, um percentual que tem se
mantido estável ao longo dos
anos. Além disso, são poucos os
rotaractianos
que
acabam
entrando no Rotary. À medida que
comemoramos este aniversário do

Presidente do RI 2017/18
Ian Riseley
Rotaract, peço que todos os
Rotary
Clubs
considerem
patrocinar um Rotaract Club ou
estreitar os laços com seus
Rotaract Clubs.
Durante 50 anos, o Rotaract
propiciou aos jovens um caminho
para encontrar as mesmas
conexões em suas comunidades, e
o mesmo valor nos serviços, que
os rotarianos encontram no
Rotary. Os rotaractianos estão nos
conectando com o Rotary do
futuro e ajudando a construir o
Rotary de hoje.

Mensagem do Diretor de RI – Paulo Zanardi
É hora de cuidar dos recursos hídricos

Centro de Serviços do Distrito 4560 –
Coordenador– Virgílio Augusto R. Bandeira
Rua Doutor Álvaro Botelho, 401 Caixa postal Na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente e Desenvolvimento, em 1992, a data de 22
nº 200 - 37200-000 – Lavras – MG.

de março foi sugerida como Dia Mundial da Água, e
começou a ser comemorada no ano seguinte. O
objetivo desse dia é promover a conscientização da
relevância da água para a nossa sobrevivência. O
Rotary tem uma de suas áreas de enfoque destinada
aos recursos hídricos e saneamento para atuarmos de
forma firme e consciente. Segundo as Nações
Governador Eleito 2018/19 – Paulo Sérgio
Unidas, 780 milhões de pessoas carecem de acesso a
Azevedo - Rua John Fitzgerald Kennedy,
375, Bairro Boa Vista - 37.505-150 - Itajubá
água potável e 1,3 bilhão não têm acesso a
– MG Email: psazevedo@uol.com.br
eletricidade. Portanto, há lugares onde a água existe
Fone: (35) 3623.3355 – (35) 98808.3355
em abundância, porém sem a energia elétrica
necessária para captá-la no subsolo, nem o dinheiro
Governador Indicado 2019/20 – Paulo
para isso.
Marcos de Paula Lima - Avenida Dr. Sylvio
Tão importante quanto fornecer sistemas de água e
Menicucci, 878 - Bairro Olaria
saneamento é informar nossas comunidades sobre o
37.200-000 - Lavras – MG - Fone: (35)
uso consciente desses recursos. Com pequenos
99106.6404
Email: paulomplima@yahoo.com.br
gestos, podemos fazer a diferença na vida das
pessoas.
Carta Mensal – Redação, Digitação e
Conheci um grupo escoteiro que se reunia em um
Diagramação – Ana Maria Henriques Horta
lugar onde havia um córrego muito agradável e com
Ribeiro –
água límpida, porém completamente poluído. Eles
Email: hortaribeiro@gmail.com
não ficaram de braços cruzados. Pesquisaram e
Fone (37) 99955-7824 – (37)32137955
descobriram que, com alguns tubos de concreto e
carvão, poderiam resolver em 90% a poluição da
água, e assim fizeram.
Há um Rotary Club que mantém um projeto de
arrecadação de óleo de cozinha usado. Funciona da
seguinte maneira: o clube distribui garrafas PET de
dois litros para que o óleo seja depositado nelas.
Instrutor Distrital – Ângelo Antônio de
Freitas - Avenida Jove Soares, 999 - Apto
304 – Centro - 35.680-352 – Itaúna – MGFone: (37) 3241.4682 – (37) 99982.5565
Email: angeloantoniofreitas@gmail.com
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Quando estão cheias, os rotarianos as coletam e,
uma vez por mês, as levam para a Apae da
cidade, onde o óleo é reaproveitado na fabricação
de sabão. Além de evitar a poluição, essa
iniciativa ainda ajuda a suprir as necessidades da
APAE.
Outro clube desenvolve um projeto para levar
palestras a escolas da comunidade. Participei de
uma delas e fiquei impressionado com a
quantidade de informações relevantes. Por
exemplo: como evitar o desperdício de gás e de
água, regulando diretamente o aquecedor em uma
temperatura confortável. Ou a instrução para que
remédios, principalmente antibióticos, não sejam
descartados na pia do banheiro.
Os quatro distritos paranaenses, por sua vez, se
reuniram e, com a Companhia de Saneamento do
Paraná (Sanepar), estão realizando um projeto de
conscientização da importância dos recursos
hídricos que será levado a todas as escolas
públicas do Estado. O Rotary, por meio de seus
clubes, e a Sanepar, com suporte técnico e
financeiro, já iniciaram os primeiros estágios
desse trabalho, que incluirá um grande seminário
em Curitiba, no dia 26 de maio, com a presença
do presidente do Rotary International, Ian
Riseley.
Neste mês de março, comecemos uma corrente
permanente de combate ao desperdício de água.
Incentivemos a prática de formas alternativas de
reutilização deste recurso. Façamos, enfim, a
diferença na vida de pessoas sem acesso a um
bem que pode estar sendo desperdiçado por nós.
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Mensagem da Coordenadora Vani
Prezada e querida família
que João Bosco e eu,
rotária do Distrito 4560,
juntamente com a família
nossa rotina mudou um
rotária do Rotary de Itaúna,
pouco neste início de ano.
nosso Instrutor Distrital
Finalizamos nossas visitas
Governador
Ângelo,
oficiais
mas
temos
Governador Fabiano e
intensificado os trabalhos
Magali, além da família da
em prol da Conferência
pequena BIA ANTUNES
Distrital.
PENIDO vivemos no dia
O trabalho é grande
28 de Fevereiro, quando
para que tudo saia a
tivemos a alegria de
contento,
para
termos
entregar a esta linda
momentos
de
muito
criança, de apenas quatro
companheirismo,
meses, a maior comenda
informação
e
serviço.
em Rotary: o Título Paul
Sigam
a
página
da
Harris. João Bosco e eu
Coordenadoria
Distrital
pesquisamos, consultamos
2017/2018, no Facebook,
pessoas envolvidas com a
os grupos de Watsap do
Fundação Rotária e cremos
Distrito e das ASRs para
que a BIA é a pessoa mais
acompanhar os detalhes da
nova a receber esta
programação que estão
comenda no mundo.
sendo
regularmente
Aos pais, o rotariano
divulgados. Nesta Carta
Henrique Penido e Ana
Mensal, nosso estimado
Virgínia
nossos
mais
casal
Coordenador
da
sinceros
agradecimentos
Conferência Distrital estão
por tão grande honra.
esclarecendo
muitas
Parabéns Bia, você já está
dúvidas em sua matéria,
fazendo a DIFERENÇA.
favor observar.
Não poderia deixar jamais
de mencionar aqui um
momento muito especial
que João Bosco e eu,
juntamente com a família
rotária do Rotary de Itaúna,
nosso Instrutor Distrital
XXXIX Encontro Distrital das
Governador
Angelo, de
Casa
da
Amizade
ASR e Chá da Amizade .
Governador
Fabiano
e
Divinópolis Leste
entristecida
Sua presença é Indispensável!
Magali,
família da do
com além
o da
falecimento
Traje: Uniforme
pequena
BIA Paulo,
ANTUNES
companheiro
esposo de
Atenção!
PENIDO
vivemos no Marilene
dia
nossa
presidente
Estaremos nos reunindo para o
28
de Fevereiro,
Rodrigues
Ferreira,quando
fez junto
XXXIX Encontro Distrital das
tivemos
a
alegria
de
com o Rotary, homenagem a
ASR, às 10h00, do dia 19 de maio,
entregar
lindade um
seu esposoacomesta
o plantio
sábado, no Anfiteatro Glória ,
criança,
de apenas
quatro
Ipê Branco
no dia
23 de
quando receberemos a esposa do
meses,
a dia
maior
comenda
fevereiro,
do RI.
Representante Pessoal do Presidenem Rotary: o Título Paul
te de RI Denise Vieira dos Santos e
Harris. João Bosco e eu
a Patronesse, coordenadora Nilda
pesquisamos, consultamos
Duarte Rios.
pessoas envolvidas com a
Fundação Rotária e cremos
que a BIA é a pessoa mais
nova a receber esta
comenda no mundo.
Aos pais, o rotariano
Henrique Penido e Ana
Virgínia
nossos
mais
O “Chá da Amizade está reservasinceros
agradecimentos
do para uma grande confraternipor tão grande honra.
zação.
Parabéns Bia, você já está
fazendo a DIFERENÇA.
do Hotel Glória

Relatórios recebidos
das ASR
Relatórios de fevereiro/2018
recebidos até o dia 5 de março.
BOA ESPERANÇA
BOM SUCESSO
CARMO DO CAJURU
CARMO DA MATA
CLAUDIO
DIVINÓPOLIS LESTE
DIVINOPOLIS OESTE
IGUATAMA
ITAJUBA
ITAPECERICA
ITAUNA
MONTE SIÃO
OLIVEIRA
OURO FINO
SÃO LOURENÇO
SÃO TIAGO
TRÊS CORAÇÕES
Sônia – Secretária da Coordenadoria

Casas da Amizade que são Notícia

Local : Restaurante Monumental
do Hotel Glória
Horário: 16h00
Prepare-se para nos encantar com
sua presença neste ambiente cheio
de charme e encanto.
Queremos presentear as
companheiras e convidados com a
presença marcante do ―Grupo
Abreu‖ que nos proporcionará
momentos de muita alegria,
descontração e boa música.
Imperdível!
Traje: Uniforme
Valor do Chá – R$ 50.00 por
pessoa
Vale uma bolsa lindíssima e
muitas surpresas.
Nem pense duas vezes.
Arrume sua mala rumo a
Caxambu.
Estamos te esperando para o
abraço festivo.
Fabiano e Magali

Denise Vieira dos Santos –
Gov. 2017/18 Distrito 4410
– esposa do Representante
pessoal do Presidente de RI
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Governadores Assistentes Fazem a Diferença
Governadora
Assistente
Rosângela fez visita do RC
de Ilicínea no dia 22 de
fevereiro

Governador
Assistente
Roberto visitou o Rotary de
Itaúna Cidade Educativa,
Cidade Universitária, Mateus
Leme, Rotary de Itauna e
teve a oportunidade de falar
sobre per-captas, doação à
Fundação Rotária, Rifas,
quadro associativo e plantio
de árvores

Ga Emílio na sua 3ª Visita
Oficial ao Rotary Clube de
Bambui falou sobre a
Fundação Rotária, DQA,
Metas, May ROTARY, Meta
de cada rotariano plantar
uma Árvore, Seminário Pets
em Varginha no dia 10/03/18
e também da importância
participação de todos os
Rotariamos na Conferência
em Caxambu. No Rotary
Club de Arcos durante sua
visita houve também a
presença da Presidente do
Rotary Club de Pimenta Mar de Minas, Elaine
Veríssimo
e
Rodrigo
Veríssimo.

1º Rotary Day do Rotary
Club Pimenta Mar de Minas,
aconteceu em momento de
total descontração, companheirismo e solidariedade.
O Coordenador dos goveradores assistentes Wemerson
e o Governador Assistente
Emílio estiveram presentes a
este
evento.
Parabéns
companheiros!

Os outros governadores
assistentes também estão
sempre em ação. Parabéns a
todos, nosso carinho e
respeito pelo belo trabalho
que
vocês
estão
desempenhando.

Notícias do Distrito
Primeira reunião em Corguinhos
Distrito de Iguatama para criação
do NRDC (Núcleo Rotary de
Desenvolvimento Comunitário).
Os
Núcleos
Rotary
de
Desenvolvimento
Comunitário
(NRDCs) são grupos de homens e
mulheres que trabalham em
parceria com nossos clubes para
melhorar suas comunidades. Cada
Núcleo é patrocinado por um
Rotary Club, assim como no caso
de Rotaract e Interact Clubs, que
atua como parceiro em projetos
humanitários. Alguns NRDCs são
criados
especificamente
para
realizar um projeto, enquanto
outros buscam resolver problemas
maiores. Eles também definem suas
próprias metas com base nas
necessidades específicas de suas
comunidades. Como representantes
da população beneficiária, os
membros de NRDCs trazem
entusiasmo,
criatividade
e
sustentabilidade para os projetos
que desenvolvem e implementam.
Os Núcleos oferecem soluções
comunitárias para desafios locais.
A estrutura dos Núcleos é flexível e
pode mobilizar todos os tipos de
voluntários.
Suas
reuniões
normalmente ocorrem uma ou duas
vezes por mês e as cotas, se houver,
tendem a ser mínimas. Este tipo de
flexibilidade promove a diversidade de seus membros e permite
que eles se concentrem exclusivamente em projetos humanitários. Os NRDCs proporcionam aos
seus membros a oportunidade de
colaborar com rotarianos e
desenvolver
habilidades
de
liderança.

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
Rotary Club de Carmo do Cajuru empossa o Companheiro Ilacir.
das mãos do governador João
Beze e seu Maria
padrinho
o Batista e Hedrumon Andrade da Silva
Rotary Club de Iguatama deu posse a doisBosco
novos companheiros:
Lúciafoi
Gomes
companheiro GA Tovar.

Novo companheiro do Rotary Club de Formiga,
David Soares de Souza, ele foi empossado no

Termina o terceiro Módulo do
Instituto de Liderança Rotária com
a participação de companheiros do
Sul de nosso distrito. Facilitadores
Gov. João Otávio e Gov. Walmor
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CLUBES QUE SÃO NOTÍCIA
Entrega Informamos
Errata:
de Título Paul
que
Harris
na página
a Bia Antunes
6 - "Clubes
Penido.
que são
noticia",deoItaúna
Rotary
Clube –parceiro
Distritodo
4560
3º. Rotary
– Tropical
DayTênis
em Pains,
Clubeno–
dia 23/09/2017, foi o Rotary Clube de Pimenta - MAR
28/02/2018
DE MINAS, e não o RC de Pimenta.
Quando fui convidado para conhecer Rotary, pouco sabia
Rotary
Poços
de Caldas
dia 11-10-2017o que o Club
futurodenesta
organização
me -aguardava.
Foi em
Companheiros
rotarianos
visitam
crianças
escola
agosto de 2010, precisamente dia 25, quandodaingressei
infantil,"
Cei
Rotary
Club
"
de
Poços
de
Caldas
neste clube. Sob a presidência do Cp. José Eustáquiopara
dos
comemorar
o dia da criança com salgados , refrigerante,
Santos.
bolo
e entrega
E nestes
quasede
8 brinquedos.
anos em Rotary, Ana Virgínia e eu nos
sentimos abraçados pelo clube. Vários foram e são os
bons momentos aqui vividos. Neste tempo já fui Diretor
de Protocolo, Presidente da Comissão de Imagem
Pública, Presidente de nosso clube no ano do
cinquentenário
de
fundação,
Conselheiro
de
Intercambistas, secretário executivo do Distrito e Diretor
de Protocolo de Assembleias e Conferencias Distritais... E
em todos estes momentos, sempre obtive o apoio irrestrito
da Ana Virgínia.
Quantas boas e verdadeiras amizades fizemos neste
clube! Quantas amizades retomamos em função deste
clube! E neste ambiente de amizade e companheirismo,
minha mãe também ingressou em Rotary, e é aqui que
quero ver a Bia crescer.
Sabemos
nossa ovida
segue
completamente
Dia 12 deque
Outubro
Rotary
Clubrumo
de Lagoa
da Prata
diferente
quando
surgem
os filhos.
E ouma
que queremos
Princesa do
Oeste,
comemorou
mais
vez o Diapara
das
eles?
Apenas
o melhor...
Por isso
à Bia,
Crianças
no bairro
Sol Nascente
em apresentamos
Lagoa da Prata/MG.
desde
sempre,
o Rotary.
Estiveram
presentes
cerca de 150 crianças, 13 Rotarianos,
O
Rotary
é
uma
fábrica de
muito especial.
Éa
e mais 20 voluntários.
O sonhos.
dia foi É
dedicado
às crianças,
fonte
de
energia
que
alimenta
os
poderosos
geradores
de
onde o Rotary juntamente com o PSF do bairro Sol
sonhos
e de
vontade
rotarianos.
Nascente
e oboa
Grupo
de dos
Escoteiros,
levaram uma manhã
Sonhamos
livre
da poliomielite.
diferenciadacom
a um
elas.mundo
Houve
Cama
Elástica, e Temos
foram
sonhos
de algodão
um mundo
um mundo
sem
distribuídos
doce,melhor,
pipoca, de
brinquedos,
cachorroviolências,
sem guerras,
sem guloseimas.
injustiças, sem
quente, refrigerante
e muitas
Sem fronteiras,
deixar de
em
sejam everdadeiramente
irmãos.EUm
falarque
quetodos
animação
alegria não faltaram!
no mundo
dia 21
em
que as
crianças
cresçam sadias
e perfeitas,
com amor
realizou
uma
blitz educativa
no semáforo
da cidade,
onde
eforam
dignidade.
distribuídos cerca de 500 panfletos com informaE
é isto
que o Título
hojeNow!
concedido à Bia representa. O
ções
do projeto
End Polio
título é muito mais, nesta idade em que se encontra – 4
meses, que apenas a retribuição de uma doação feita à
Fundação Rotária.
Este título representa o sonho de um mundo melhor,
dirigido no futuro pelas crianças de hoje.
No Rotary é preciso despertar e estimular constantemente
a motivação de nossos membros. E talvez esta seja uma
das tarefas mais árduas, visto que as pessoas possuem
necessidades e vontades diferentes apesar do mesmo
ideal.
A entrega do título hoje, à Bia, representa um estímulo
pessoal para mim, como rotariano. E um estímulo
coletivo para nosso clube. Somos responsáveis, cada um
aqui presente, pelo exemplo que daremos, enquanto
rotarianos e cidadãos, à pequena Bia.
O Rotary não é uma instituição de proprietários. Nós é
que fazemos parte dele espontaneamente. Ele não tem
dono, ele não pertence a ninguém, ele é de todos nós e de
todos por quem trabalhamos.
Somos parte de um todo e por isso, nosso papel é
engrandecê-lo. E, engrandecido e honrado, passá-lo às
gerações que irão nos suceder. E, se não pudermos fazê-lo
maior e melhor, ao menos procuraremos entregá-lo como
o recebemos.
Esta é a missão de cada um de nós!

Alberto Bittencourt

o recebemos.
Esta é a missão de cada um de nós!
Henrique Rocha Penido
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Conferencia Distrital

Alberto
Bittencourt

A Conferência “Rotarianos
Fazendo a Diferença .”
Por honrosa deferência do nosso
Governador João Bosco, foi-nos
confiada
a
Coordenação
da
Conferência ―Rotarianos Fazendo a
Diferença‖, sob a inspiração do lema
deste ano rotário ―O Rotary faz a
Diferença,‖ Estamos entusiasmados
e esperançosos em atender todos os
anseios e sonhos do casal João
Bosco e Vani, que se dedicam a
este evento maior com toda
disposição e alegria, para oferecer o
que há de melhor aos queridos
companheiros,
companheiras
e
convidados.

Para Patrono da XLVII Conferência
do Distrito 4560, por seus méritos
conquistados, por seus inumeráveis
trabalhos prestados à comunidade e
principalmente como zeloso rotáriano servindo o Rotary International e
o Distrito 4560 de forma exemplar,
aos quais colocou na prática todo o
seu talento, capacidade e conhecimento,
reconhecidamente
foi
escolhido o Governador João Márcio
de Carvalho Rios – 1995-96 e sua
esposa Nilda de Jesus Duarte Rios
como Patronesse das ASRe exímia
Coordenadora Distrital, companheira
e amiga .

Ele é ginecologista e ela jornalista.
Ele Celso Alves, ela Denise Vieira.
Ele Governador 2008/09, ela Governadora 2017/18. Eles serão os representantes do Presidente Ian Riseley
na Conferência do Distrito 4560.

ATENÇÃO:
Rotarianos Não pagam
Para esposas de rotarianos, senhoras da ASR e
convidados segue valores abaixo :
Coquetel: R$ 60,00 (incluso buffet e bebidas)
Baile do Governador: R$80,00 (Incluso buffet e
bebida)

Lembretes Importantes: para a
Conferência ―Rotarianos Fazendo a
Diferença‖
Desfile das Bandeiras
Os Srs. Presidentes dos clubes
deverão se posicionar à entrada do
Anfiteatro Glória , na sexta-feira, às
19h30, para se organizarem para a
solenidade
de
Instalação
da
Conferência.
Bandeira : Do Município (Verifique
na Carta Mensal anterior as bandeiras
que ainda faltam para serem
entregues)
Traje: Social
Coordenadoras: Governadora
Patrícia e Virgínia
Programe-se para os eventos :
Sapore D’Itália

A Grécia e seus Mistérios
È um convite bonito e estimulante para nos
confraternizarmos, divertirmos e dançarmos ao
som da Banda Fator RG7, um grupo com
performances coreográficas e cenográficas
aliadas a musicalidade perfeita e repertório
eclético .
Em clima de mistério e fantasia viveremos a
beleza da Grécia, guardiã de uma fantástica
tradição mitológica , religiosa e filosófica.
Vamos aproveitar cada momento e viver as
alegrias desta Conferência nos envolvendo em
amizade e companheirismo.
A ordem é: Seja Feliz
Divirta-se
Torne este momento Inesquecível...
Estaremos lá e queremos a sua companhia.
Verifique o Pool de hotéis nas páginas 15 e 16.
A comissão organizadora da Conferência,
juntamente com o Governador Béze e Vani, vem
dedicando-se com muito empenho para o
sucesso do evento, de forma que possa ficar
indelevelmente gravado na memória de todos os
presentes e referência para os novos associados
que participarem pela primeira vez.
Contamos com você!
Abraços,
Fabiano e Magali

Acontecerá logo após a Instalação da
Conferência.
Traje: Passeio Completo
Atração: Anos Dourados
Baile do Governador ―A Grécia e
seus Mistérios‖
Sábado- 22h00
Traje: Social ou Passeio Completo
Atração: Fator RG7

Antecipe
suassuas
Inscrições
no site:
Antecipe
Inscrições
no site:
www.cedupeventos.com.br/4560
www.cedupeventos.com.br/4560

A XLVII Conferência do Distrito
4560 será no Hotel Glória
A Conferência “Rotarianos Fazendo a
Diferença” será de 18 a 20 de maio de 2018 no
Hotel Resort Glória. Conforto e qualidade com
Pensão completa. Agende sua ida com antecedência no Hotel Glória pelo Tel. (35) 3341-

9200 - Não Percam!
Conferência ―Rotarianos Fazendo a
Diferença‖
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Barry Rassin quer ser Inspiração
Presidente eleito do Rotary International, Barry Rassin, falou
da sua visão para a nossa organização, pedindo aos líderes que
contribuam para o futuro sustentável da entidade inspirando
rotarianos e pessoas de fora do Rotary.
Rassin, que .é associado do Rotary Club de Nassau Leste, nas
Bahamas, revelou seu lema presidencial de 2018-19 — Seja a
Inspiração – dizendo: "Eu quero que vocês inspirem os
rotarianos dos seus clubes a almejar o sucesso, a querer ser
mais e ir mais longe. Sejam a motivação que instiga os outros
a superar seus limites.‖
Rassin enfatizou a força do Rotary contida na declaração de
visão da entidade: "Juntos, vemos um mundo onde as pessoas
se unem e entram em ação para causar mudanças duradouras
em si mesmas, nas suas comunidades e no mundo todo".
Segundo ele, essa declaração descreve o Rotary que seus
líderes precisam construir.
Para tornar essa visão em realidade, o presidente eleito falou que os rotarianos
precisam cuidar do Rotary: "Nós somos,
acima de tudo, uma organização de associados. Se queremos servir, se queremos
atingir nossas metas, precisamos, primeiramente, cuidar muito bem dos nossos associados‖.
Rassin pediu aos novos governadores e presidentes que
inspirassem "os rotarianos a desejarem promover mudanças, a
desejarem fazer mais, a desejarem desenvolver seu potencial
ao máximo. "Vocês têm a responsabilidade de incentivá-los,
de ajudá-los a progredir", enfatizou ele.
Rassin pediu aos líderes que encarassem todo o trabalho
desenvolvido pelo Rotary como parte de um sistema global
maior. Segundo ele, isso significa que os novos governadores
precisam ser uma inspiração não só para seus clubes, mas
também para todos na região em que atuam. "Queremos que o
bem que fazemos seja duradouro. Queremos tornar o mundo
um lugar melhor não apenas onde vivemos, não apenas para
nós, mas em todos os lugares, para todos e para as gerações
futuras‖.

Março – Mês dos Recursos Hídricos e
Saneamento
Água limpa e saneamento básico são direitos de TODO ser
humano. Os rotarianos ajudam diversas comunidades com
projetos hídricos e treinamentos sobre bons hábitos de higiene
para que as pessoas, sobretudo crianças, possam ter uma vida
mais saudável e próspera.
Nosso trabalho não se limita à escavação de poços. Integramos
um componente educacional aos nossos projetos, abordando a
importância do saneamento básico e da água limpa. Quando as
crianças aprendem sobre transmissão de doenças e praticam
bons hábitos de higiene, elas faltam menos às aulas e
transmitem seus conhecimentos a familiares, ampliando o
nosso impacto.
A Fundação Rotária capacita os rotarianos a atuarem na área de
recursos hídricos e saneamento ao:
Promover acesso de todos os membros da comunidade à água
potável, saneamento básico e higiene;
Fortalecer a habilidade das comunidades para que desenvolvam,
financiem e mantenham sistemas de água e saneamento;
Informar as comunidades sobre a importância de saneamento
básico, consumo de água limpa e hábitos de higiene;
Apoiar estudos ligados a recursos hídricos e saneamento.
Atividades nas categorias abaixo se enquadram na área de
enfoque – recursos hídricos e saneamento:
Acesso à água potável (fornecimento e qualidade); Acesso a
saneamento
básico;
Melhores
hábitos
de
higiene;
Desenvolvimen-to comunitário e administração de sistemas
sustentáveis; Gerenci-amento de bacia hidrográfica e cultivo de
alimentos que depen-dam da quantidade e qualidade da água;
Água para agropecuária; Equipes de formação profissional que
atuem nas atividades acima; Bolsas de pós-graduação em
programas ligados a recursos hídricos e saneamento.
Em março, Mês dos Recursos Hídricos e Saneamento,
trabalhamos em prol do objetivo do Rotary de fornecer água e
saneamento para todos até 2030.

INTERCÂMBIO DE JOVENS DO DISTRITO 4560
Alberto Bittencourt

O Intercâmbio de Jovens promove a paz
por meio de cada participante.
Pessoas de 15 a 19 anos de idade têm a
oportunidade de conhecer outras culturas,
aprender novos idiomas e ampliar seus horizontes. Os Rotary Clubs patrocinam o programa em mais de 100 países, transformando os nossos jovens em verdadeiros
cidadãos do mundo.
Quais são os benefícios?
Os participantes têm a oportunidade de:
 Desenvolver suas habilidades de
liderança
 Conhecer novas culturas e idiomas
 Fazer amizade com jovens de
outros países
 Tornar-se cidadãos globais
Qual a duração do programa?
 O intercâmbio de longa duração
cobre todo o ano letivo. Os
participantes moram com diferentes
famílias anfitriãs e estudam em
escolas locais.
 O intercâmbio de curta duração

famílias anfitriãs e estudam
em escolas locais.
 O intercâmbio de curta duração pode durar de alguns
dias a até três meses e é geralmente estruturado como
excursão, estadia em casas
de família ou acampamento
de jovens no período das
férias.
Quanto custa participar?
Hospedagem e mensalidades escolares são cobertas. Cada programa varia, mas geralmente os estudantes são
responsáveis por:
 Passagem aérea (ida e volta)
 Seguro-viagem
 Despesas com passaportes e
vistos
 Gastos durante o intercâmbio
e qualquer viagem ou
excursão adicional
Como posso me inscrever?
Você precisa ter de 15 a 19 anos e

Excursão adicional
Como posso me inscrever?
Você precisa ter de 15 a 19 anos e
contatar o Rotary Club da sua cidade
para saber que opções estão
disponíveis e obter mais informações
sobre o processo seletivo. Contate o
Rotary Club mais próximo.
Posso hospedar um intercambista?
Hospedar um estudante é uma
excelente experiência. As famílias
anfitriãs
oferecem
estadia
e
compartilham seu dia a dia com os
participantes
do
programa,
envolvendo-os
em
atividades
familiares, comunitárias e culturais.
Todas as famílias passam por
triagem e treinamento.
Para mais informações, contate o
Rotary Club mais próximo.
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Festival de Prêmios
Está chegando, mas
ainda há tempo para a
venda dos bilhetes do
Festival de Prêmios
Quando enviamos os
bilhetes, encaminhamos
um regulamento para o
presidente
do
clube
dando todas as informações, bem como uma
carta
referente
ao
assunto, acreditamos que
ainda há tempo para a
venda dos bilhetes e
concorrer aos prêmios
que serão ofertados na
Conferência e o saldo
restante será encaminhado
à
Fundação
Rotária em nome de seu
clube.
O prazo para o acerto
final dos pagamentos
dos bilhetes será dia 30
de abril
Dia 12 de maio corre o
carro pela Loteria Federal.
O endereço para devolução dos bilhetes não
vendidos e a relação dos
bilhetes vendidos poderá
ser enviado para Carlos
Alberto Araujo Peçanha
Rua Muriaé, 1370 - Bairro
São Judas Tadeu
35501-250
Divinópolis
MG.
AINDA HA TEMPO,
VAMOS COLABORAR
COM O GOV. BÉZE E A
FUNDAÇÃO ROTÁRIA.

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

Quadro Estatístico de Frequência e Movimentação de Sócios - D 4560 - Fevereiro 2018

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

Sócios Informados por: Admissão
RI
Club
Fev/
30/06/2017 28/02/2018
2018
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
16
24
21
14
12
11
10
15
23
21
13
32
24
14
19
19
20
11
14
39
36
23
42
28
19
11
23
05
19
09
18
18
36
31
18
20
17
17
18
24
22
13
17
15
12
18
13
20
11
15
10
30
18
22
12
30
20
09
18
28
20
25
1228

Baixas
Fev/
2018

02
-

Frequência

01
01
04
01
07

02
01
05

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

%

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

Rotary Club
Itajubá - 100%
Itajubá Oeste – 95,33%
Machado- 93,33%
Pains – 89,63%

82,04

54,80
83,00

50,00
91,51

82,00
68,00
83,00
64,00
100,00
88,88
95,33
86,00
89,52
88,30
68,00
71,00

93,33

78,00
80,60
70,00
89,63

80,00
80,43
87,00
83,00

77,77

84,61

N/I= Não Informado-

Ranking de Frequência do Mês de Fevereiro
Classificação

73,95
85,60
85,71
70,00
82,70
86,70

Ranking de frequência acima 26 sócios
Classificação

Rotary Club

1º lugar
2º lugar
3º lugar
4º lugar

Divinópolis Leste – 91,51%
Itaúna – 89,52%
Elói Mendes 82,00%
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Notícias do Rotaract e Interact do Distrito 4560
No dia 24 de Fevereiro o Interact Club de Cláudio
realizou a 3° edição do Game Party com o 'custo'
de entrada um quilograma de alimentos não perecíveis
os quais serão destinados para o Projeto
Prosseguir de Cláudio!

O Rotaract Club
de Itapecerica com parceria da
Prefeitura Municipal promoveu no dia 08/02 a
campanha Voluntário Sangue Bom, que teve como
objetivo aumentar o banco de sangue da região. Foram
no total 13 pessoas doadoras.

Nos dias 02 e 03 de Fevereiro o Interact Club de Boa
Esperança
realizou
seu
maior
projeto
da
Avenida de Internacionais deste Ano Rotário: A I SiuRact. O
evento consistiu em uma simulação de uma conferência
internacional, no estilo das reuniões da ONU, onde os
participantes debateram o tema "Tráfico de Mulheres". O
evento contou, além disso, com uma palestra do sócio
honorário, Lucas Pereira, sobre o curso de Relações
Internacionais. Vieram à SiuRact interactianos e rotaractianos
das seguintes cidades: Três Pontas, Lavras, Elói Mendes,
Varginha, Painse São Gonçalo do Pará. Foi tudo um sucesso,
com muito conhecimento compartilhado, bons momentos,
novas amizades e comida boa. O evento contou também com
cobertura completa através do Twitter da SiuR
(Grupode Simulações
Internacionais
da
UFRRJ),
além de entrega de medalhas para os participantes que se
destacaram. Ficamos extremamente gratos a todos que vieram
e esperamos todos para a próxima edição!

Carta Mensal do Distrito 4560
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Clubes que são Notícia
O Rotary Club de Camacho, distrito 4560, realizou no dia
04/02/2018 o 1º Trilhão MTB – Trilhas do Turismo em
Camacho – MG,
O evento foi realizado com o objetivo de proporcionar
momentos de lazer aos participantes, divulgar uma nova
modalidade esportiva além de mostrar as belezas naturais
do município.

O Rotary clube de Carmo de Cajuru recebe o companheiro
José Lúcio Costa do Rotary Divinópolis Oeste em reunião
de aniversário de RI para fazer uma palestra sobre os 113
anos de RI.
Associados do ROTARY DE ITAÚNA assumem a
DIRETORIA EXECUTIVA do SINDIMEI !
Como Presidente - Cristiano de Faria Soares - Metalúrgica
Soares Ind. e Com. Ltda.
Como 1º Vice - Presidente - Roberto Henrique Soares
Bicalho - BMB Belgo Mineira Bekaert.
Cristiano e Roberto são sócios do Rotary de Itaúna!
Companheiros atuantes e sempre dispostos a servir a
comunidade em prol do bem comum!
Para os que não conhecem, o Sindimei - Sindicato
Intermunicipal das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e do
Material Elétrico de Itaúna, entidade de classe
representativa, sem fins lucrativos, é um instrumento
efetivo em defesa dos legítimos interesses do setor,
contando sempre com o apoio dos empresários que
compartilham o espírito e os valores do associativismo.

RC de Arcos na luta contra a Dengue patrocina faixas de
conscientização e os jogadores locais ajudam na
divulgação.

Homenagem do Rotary Club de Carmo do Cajuru ao
Companheiro Sócio Fundador Heli Maia, pelo seu
aniversário.

Entrega do cheque relativo à parte da Associação dos
Amigos de São Judas Tadeu, beneficiária do Primeiro Boi e
Porco no Rolete do Rotary Club de Lavras Sul, após
apuração contábil e depósito dos vinte por cento destinados
à Fundação Rotária em todos os eventos promocionais do
Rotary supra citado. Na foto, o Presidente da Associação,
Sr. Vilmar, e o Tesoureiro rotariano Magno de Sousa.
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Clubes que São Notícia
Rotary Club de Iguatama comemora os 113 anos de Rotary
International com muito entusiasmo.

Foi Realizado dia 24/02/2018 o Plantio de 70 mudas de
Árvores Nativas doadas pela Nordesta ao Rotary Club de
Arcos. Foram plantadas na fazenda do companheiro,
Alexandre com empenho de 100% dos Rotariamos. Teve
presença do Governador 2012/13. Aristides Beraldo que fez
a Abertura falando Sobre a Importância do meio ambiente.
Em seguida foi realizado, Companheirismo comemorando
113 Amos de Rotary Internacional. Também trabalho do
Rotary Clube de Arcos a criação do Comitê de Combate ao
Aedes Aegypti em trabalho de alerta aos moradores do
Bairro Floresta, em Arcos, com participação da VicePresidente da Associação de Moradores local, Agentes de
Saúde e Companheiros do Rotary Club de Arcos.

A reunião do RC de Itapecerica contou com a presença do
associado honorário Jadyr Vicente da Silva. O cp. Jadyr foi
rotariano por 30 anos e nos brindou com sua história.
Relatando aos presentes que indagado por um vigário certa
vez qual universidade ele tinha feito o mesmo respondeu
que três: a universidade Nacional de Grafite, a universidade
Rotary Club e a universidade da vida que cursa há 80 anos.
Momentos de sabedoria ao lado deste grande itapecericano.

Rotary de Divinópolis Leste homenageia parceiros do
Parque da Ilha: Tânia Aparecida da Silva e Ricardo Luiz de
Oliveira pelo brilhante trabalho que desempenham de
incentivo a reciclagem e preservação do meio ambiente. No
dia 23 de fevereiro fizemos o plantio de um Ipê Branco em
homenagem ao companheiro Governador Paulo Roberto
Ramos e em comemoração ao dia do Rotary.

Governador João Otávio Veiga participa IFMR-Encontro de

Rotarianos motociclistas que aconteceu em Dois IrmãosRS.

Rotary Club Guaxupé-cafezais juntamente com o Banco
Itaú após realização da Gincana da solidariedade em 2017,
fizeram a entrega de 5900 cobertores e 1200 lençóis para
quarenta e cinco entidades em seis cidades do sul de
Minas. Parabéns pela brilhante iniciativa.
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Ryla quais seus Benefícios?
Você tem as características necessárias para se

ou Intercâmbio de Jovens? O RYLA pode reconectá-lo com o

tornar um líder dinâmico e transformar o mundo ao

Rotary.

seu redor?

internacional do RYLA para continuar desenvolvendo suas

Compareça

a

um

evento

local,

regional

ou

habilidades de liderança ou ofereça-se para servir de mentor a
O RYLA é um programa organizado por Rotary Clubs

outros participantes.

e distritos onde você desenvolve suas habilidades de
liderança, faz amizades e se diverte.

Quer organizar um evento RYLA?

Quais os benefícios?

Energize a próxima geração de líderes comunitários por meio

Os participantes podem:

do RYLA. O programa não só irá ajudar os participantes a




Aprender habilidades de comunicação e

desenvolverem novas habilidades, mas também inspirará seu

resolução de problemas

Rotary Club.

Descobrir estratégias para se tornarem líderes
dinâmicos em suas escolas ou comunidades



Aprender com líderes comunitários, oradores e
mentores



Transformar sua motivação em ação



Fazer amizades


Como o RYLA funciona?
Os eventos RYLA, voltados a pessoas de 14 a 30 anos
de idade, são organizados localmente por Rotary Clubs
e distritos. Eles podem ter diferentes formatos, como
seminários de um dia, retiros de três dias ou
acampamentos de uma semana. Geralmente, os eventos
duram de três a dez dias e incluem apresentações,
atividades e workshops relacionados a diversos tópicos.
É possível realizar um evento para ajudar estudantes do
ensino médio a alcançarem todo o seu potencial,
orientar universitários sobre criação de estratégias
inovadoras para solucionar problemas ou transmitir a
jovens

profissionais

informações

sobre

práticas

empresariais focadas na ética.

Como posso me envolver?
Os participantes do RYLA são indicados por Rotary
Clubs locais. Contate o clube da sua cidade para
saber sobre os eventos que estão planejando, como se
inscrever e o custo de participação.
Você é ex ou atual participante do Interact, Rotaract ou
Intercâmbio de Jovens? O RYLA pode reconectá-lo
com o Rotary. Compareça a um evento local, regional
ou

internacional

do

RYLA

para

continuar
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Prestação de Contas – Distrito 4560 – Ano Rotário 2017/18
Arrecadação Anual – com a Per capta Distrital – 28/02/2018
Material apresentado pelo Tesoureiro Distrital Nivaldo Selmo Diniz Araújo- ano Rotário 2017/18
RECEITA
NÚMERO
VALOR
REALIZADA
ASSOCIADOS
PERCAPTA
TOTAL
183.290,29
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%
120.201,60 109.974,17
DESP. GOV. INDICADO -3 %
6.010,08
5.498,71
COLÉGIO GOVERNADORES - 5%
10.016,80
9.164,51
DESP. GOV. ELEITO -7 %
14.023,52
12.830,32
DESP ROTARACT/INTERACT - 4%
8.013,44
7.331,61
DESP DO GOVERNADOR - 14%
28.047,04
25.660,64
GOV ASSISTENTES - 7%
14.023,52
12.830,32
ESCRITÓRIO CENTRAL - LAVRAS 9,07%
20.000,00
11.666,66
TOTAIS 220.336,00 183.290,29

DESPESAS
825,80

DESPESAS
17.705,48
944,15
3.547,19
6.100,90
2.509,95
4.138,64
57,81
8.439,50
43.443,62

SALDO
92.268,69
4.554,55
5.617,32
6.729,42
4.821,66
21.522,00
12.772,51
3.227,16
151.513,33

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

O Significado do Dinheiro nas Relações -

Showcase

Falar sobre dinheiro nas relações afetivas, entre amigos e, algumas vezes, entre familiares de forma explícita é difícil ou pode ser
causa de muito mal-estar. Fato é que todo mundo preocupa com dinheiro, uns mais outros menos. Alguns têm muito e sempre
querem mais, outros nem tanto e lutam para ter. É uma hipocrisia falar que não importa NADA com dinheiro. Precisa-se de
dinheiro para a sobrevivência.
Dinheiro é uma moeda corrente que usamos para comprar desde alimentos, saúde, educação e segurança, até bens materiais e
oportunidades relacionadas ao lazer. É algo que está presente em todas as ações humanas. Mas a grande encrenca é aquilo que não
é falado sobe o dinheiro. Que ele é uma moeda de troca todos nós sabemos, mas e que nós exprimimos nossos anseios de
confiança, desejos, raiva, necessidades de vingança e retribuições carinhosas através do dinheiro, sabemos? Isso não é dito.
O dinheiro pode ser uma arma secreta nas relações. Quando a comunicação não é clara o dinheiro se torna uma forma de
manipular conflitos que não são resolvidos em relação ao sexo, amor, poder, desejos e tantos outros que fazem parte do dia-a-dia.
Os problemas financeiros raramente chegam sozinhos nos conflitos conjugais, são apenas a ponta do iceberg que estoura e oculta
problemas mais profundos que são difíceis de serem verbalizados, mas que deveriam.
Entretanto, tal moeda de troca pode ser importante e traz muitas alegrias, claro. Isso pode acontecer nas relações em que o
dinheiro deixa de ser alvo de competição para se tornar um meio de cooperação, principalmente, nas relações afetivas. Mas essa
possibilidade existe quando a comunicação é clara sobre todas as outras questões que envolvem o relacionamento (filhos, sexo,
trabalho, lazer...),para o dinheiro não ser usado como uma forma de manipulação para obter aquilo que outro não dá; afeto,
atenção, cuidado, por exemplo.
Em muitas relações, um outro exemplo, a raiva é expressa com a manipulação do dinheiro e se isso ocorre vira disputa, muitas
vezes implícitas. Por isso identificar o que REALMENTE está acontecendo é um caminho saudável para um relacionamento
funcional entre os parceiros e de ambos com o dinheiro.
Camila Ribeiro Lobato
Dra Camila Ribeiro Lobato fará uma palestra imperdível na Conferência, sexta-feira, dia 18 de Maio, às 16 horas.

ROTARY INTERNATIONAL - DISTRITO 4560
"47ª CONFERÊNCIA ROTARIANOS FAZENDO A DIFERENÇA"
Caxambu (MG) - 18 a 20 de Maio de 2018 - HOTEL GLÓRIA RESORT E CONVENTION
TABELA DOS HOTÉIS EM CAXAMBU
HOTEL GLÓRIA RESORT E CONVENTION - FONE: 35- 3341.9200
Diárias com pensão completa
APARTAMENTO

STANDARD

APARTAMENTO

LUXO

Acrescentar 5% de ISS às

SINGLE

R$ 352,00

SINGLE

R$ 384,00

diárias + R$ 1,50 de taxa de

DUPLO

R$ 440,00

DUPLO

R$ 480,00

CAMA EXTRA

R$ 120,00

CAMA EXTRA

R$ 170,00

turismo por dia . Criança até
10 anos cortesia mesmo no
quarto dos pais.

HOTEL CAXAMBU - FONE: 35-3341.9300
Diárias com pensão completa
APARTAMENTO

STANDARD

LUXO

LUXO VIP

SUÍTE

DUPLO

R$ 385,00

R$ 440,00

R$ 500,00

R$600,00

SINGLE

R$ 296,00

R$ 352,00

R$ 384,00

R$480,00

TRIPLO

R$ 518,00

R$ 616,00

R$ 672,00

R$826,00

QUÁDRUPLO

R$ 647,50

R$ 770,00

R$ 840,00

QUÍNTUPLO

R$ 758,50

R$ 902,00

R$ 984,00

CONJ. 4 PAX

R$ 703,00

R$ 836,00

CONJ. 5 PAX

R$ 795,50

R$ 946,00

Crianças de 6 a 10 anos

R$ 111,00

R$ 132,00

R$ 144,00

R$180,00

Acrescentar 5% de ISS às diárias
Diárias com café da manhã
DUPLO

R$ 220,00

R$ 260,00

R$ 300,00

R$400,00

SINGLE

R$ 176,00

R$ 208,00

R$ 240,00

R$320,00

TRIPLO

R$ 308,00

R$ 364,00

R$ 420,00

R$560,00

QUÁDRUPLO

R$ 385,00

R$ 455,00

R$ 525,00

QUÍNTUPLO

R$ 451,00

R$ 533,00

R$ 615,00

CONJ. 4 PAX

R$ 418,00

R$ 494,00

CONJ. 5 PAX

R$ 473,00

R$ 559,00

Crianças de 6 a 10 anos

R$

R$

66,00

78,00

Acrescentar 5% de ISS às diárias
HOTEL PALACE CAXAMBU - FONE: 35-3341.9400
Diárias com pensão completa
APARTAMENTO

STANDARD

SINGLE

R$ 234,00

DUPLO

R$ 299,00

TRIPLO

R$ 427,00

HOTEL DE MINAS: CAXAMBU - FONE 35- 3341.3244
Díarias com café da manhã
APARTAMENTO

STANDARD

SINGLE

R$ 100,00

DUPLO

R$ 160,00

TRIPLO

R$ 225,00

QUÁDRUPLO

R$ 300,00

CIRCUITO DAS ÁGUAS POUSADA - FONE: 35- 3341.3285
Diárias com café da manhã
DUPLO

R$ 150,00

R$

90,00

R$120,00

TRIPLO

R$ 210,00

QUÁDRUPLO

R$ 260,00

HOTEL UNIÃO - FONE: 35- 3341.3333
Diárias com Pensão Completa
APARTAMENTO

STANDARD

LUXO

SINGLE

R$ 281,00

R$ 334,00

DUPLO

R$ 366,00

R$ 402,00

TRIPLO

R$ 492,00

R$ 585,00

QUÁDRUPLO

R$ 732,00

CONJUGADO

R$ 794,00

QUÍNTUPLO

R$ 899,00

SEXTÚPLO

R$1.004,00

CRIANÇA

R$ 106,00

R$ 125,00

SINGLE

R$ 167,00

R$ 198,00

DUPLO

R$ 209,00

R$ 247,00

TRIPLO

R$ 293,00

R$ 346,00

R$ 125,00

Diárias com Café da manhã

QUÁDRUPLO

R$ 432,00

R$ 469,00

QUÍNTUPLO

R$ 531,00

SEXTÚPLO

R$ 593,00

CRIANÇA

R$ 63,00

R$

74,00

R$

74,00

Acrescentar 5% de ISS às diárias + R$ 1,50 de taxa de turismo por dia-Mínimo 2 diárias
HOTEL SÃO FRANCISCO - FONE: 35- 3341.4787
Diárias com Café da manhã
APARTAMENTO

STANDARD

SINGLE

R$ 100,00

DUPLO

R$ 160,00

CAMA EXTRA

R$ 50,00

HOTEL BRAGANÇA - FONE: 35- 3341.3366
Diárias com café da manhã
APARTAMENTO

STANDARD

Preço por pessoa

R$ 90,00

HOTEL LOPES - FONE: 35- 3341.9500
Diárias com café da manhã - Crianças até seis anos é Free para os dois tipos de apartamentos.
APARTAMENTO

STANDARD

LUXO

SINGLE

R$ 170,00

R$ 200,00

DUPLO

R$ 220,00

R$ 260,00

TRIPLO

R$ 300,00

R$ 355,00

QUÁDRUPLO

R$ 350,00

CRIANÇA DE 6 a 10

R$

50,00

R$

50,00

Diária com pensão completa - Crianças até seis anos é Free para os dois tipos de apartamentos.
SINGLE

R$ 230,00

R$ 275,00

DUPLO

R$ 330,00

R$ 390,00

TRIPLO

R$ 450,00

R$ 550,00

QUÁDRUPLO

R$ 570,00

CRIANÇA DE 6 a 10

R$ 80,00

R$ 80,00

Acrescentar 5% de ISS às diárias + R$ 1,50 de taxa de turismo por dia

