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Rotary

O ano de 2020 trouxe mudanças monumentais que já incluíam 
uma pandemia global e um pedido renovado de justiça social. 
Lembramos que vivemos em um mundo em constante mudança, 
e o Rotary é um reflexo desse mundo.

Devemos estar prontos para ouvir e nos adaptar, sempre 
recorrendo aos nossos principais valores de serviço, 

É HORA DE LEVARMOS O ROTARY ADIANTE!

companheirismo, diversidade, integridade e liderança. Se vivermos esses valores e 
aplicarmos o Teste Quádruplo em todos os aspectos de nossas vidas, estaremos 
preparados para liderar o tempo todo.

Estou orgulhoso de como provamos nossa capacidade de adaptação. Diante de uma 
pandemia, o Rotary não parou. Mudamos as reuniões on-line e descobrimos novas 
maneiras de servir. Transformamos a convenção cancelada do Rotary International 
2020 em Honolulu em nossa primeira convenção virtual. A cada semana, estamos 
provando que o Rotary é um encontro flexível que acontece em qualquer lugar - em 
reuniões tradicionais, em telefones celulares e em computadores. O Rotary oferece 
uma maneira de conectar-se a todos que desejarem, a qualquer momento, e 
continuarão a fazê-lo.

Alguns até me disseram que gostam mais da mistura de reuniões on-line e presenciais 
do Rotary do que antes! Como podemos aproveitar esse momento e aproveitar a 
oportunidade de abraçar a mudança para que o Rotary continue prosperando?

Para mim, apoiar novos tipos de clubes é fundamental. Eles não são mais apenas 
experimentos, mas uma parte real do Rotary hoje. Além dos clubes tradicionais, temos 
clubes eletrônicos, Rotaract, clubes baseados em causas e clubes de passaporte. Isso 
ajuda a tornar o Rotary mais inclusivo, mais flexível e mais atraente para novos sócios. 
Visite esses clubes, troque idéias e faça parceria com eles, e promova-os uns aos 
outros e às nossas comunidades.

Todos concordamos que precisamos cultivar o Rotary, mas às vezes podemos nos 
envolver no jogo dos números e perder de vista o quadro geral. Afinal, um aumento no 
número de associados não faz sentido se, no próximo ano, esses novos associados 
deixarem nossos clubes. Vamos crescer de maneira sustentável no Rotary. As opções 
flexíveis de participação do Rotary envolverão os sócios e mostrarão à comunidade 
como somos diferentes de qualquer outro clube. Vamos celebrar que o Rotary agora se 
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D e v e m o s  e s t a r 
prontos para ouvir e 
nos adaptar, sempre 
r e c o r r e n d o  a o s 
nossos principais 
valores de serviço, 
c o m p a n h e i r i s m o, 
d i v e r s i d a d e , 
i n t e g r i d a d e  e 
l i d e r a n ç a .  S e 
v i v e r m o s  e s s e s 
valores e aplicarmos 
o Teste Quádruplo em 
todos os aspectos de 
n o s s a s  v i d a s , 
e s t a r e m o s 
p r e p a r a d o s  p a r a 
liderar o tempo todo.

dedica menos a regras e mais a se unir de várias maneiras, 
além das reuniões tradicionais.

Recomendo que cada clube realize uma reunião anual de 
estratégia para perguntar - e responder honestamente - se 
estamos fazendo tudo o que podemos por nossos 
associados e se nosso clube reflete a comunidade a que 
servimos. Também estamos adotando essa abordagem em 
nível internacional. Tenho orgulho de que seis mulheres 
estejam servindo comigo no conselho diretor do RI este 
ano, o máximo que já tivemos. Vamos manter o Rotary 
nessa direção em todos os níveis. Precisamos de mais 
perspectivas, mais diversidade, para o Rotary prosperar.

É fascinante imaginar como encontraremos novas 
maneiras de se adaptar e permanecer ágil este ano e além. 
Mas também estou inspirado sobre o que não mudou e 
nunca mudará no Rotary: as amizades, o networking, a 
ética e o serviço. De fato, esses são os valores que tornam 
o Rotary atraente para todos.

Como disse o fundador do Rotary, Paul Harris, precisamos 
ser revolucionários de tempos em tempos. Agora é uma 
hora. O Rotary abre oportunidades - incontáveis   - para que 
adotemos mudanças que nos fortalecerão, mesmo se 
permanecermos fiéis aos nossos valores fundamentais.

Holger Knaack
Presidente 2020-21 O Rotary Abre Oportunidades



Mário César de Camargo 

Diretor do Rotary international
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O Rotary Chora ou vende lenço?

O Rotary Abre OportunidadesDistrito 4560

Rotary

Completo hoje 220 reuniões nas telas do computador, retângulos substituindo contato 
físico, apresentações interrompidas por choro de bebê, ou alguém ralhando da cozinha. 
Mas tampouco conseguiria participar do PETS das Bahamas, da fundação de clubes, 
viagens ao distrito de Mendoza, Pernambuco e São Paulo na mesma noite. 
Paulatinamente aprendemos o uso da ferramenta digital, suas vantagens e 
desvantagens. Mas certamente estamos inovando e nos flexibilizando, mais por 
pressão externa do que compasso interno, mas avançamos. O Rotary continua 
funcionando. 
Como prova, recentes decisões do Conselho Diretor em junho e julho de 2020. 

  1) O endosso à decisão dos curadores de constituir o meio ambiente 
como área de foco da Fundação. Para os sul-americanos, com 30 anos de atraso, um 
resgate do programa “Preserve o Planeta Terra”, do presidente Paulo Viriato. Pesou na 
decisão a pesquisa efetuada entre quatro públicos alvos, rotarianos, rotaractianos, 
alumni, e profissionais fora do Rotary : à exceção dos rotarianos, o meio ambiente foi a 
causa motivadora número 1 das outras audiências. Ao modernizar a agenda da 
Fundação, o Rotary se renova e se aproxima dos jovens e seus temas;

  2) A concessão, também reforçando a decisão dos curadores, de 
recursos dos projetos de subsídios globais aos Rotaracts, uma sugestão do meu tempo 
de curador de ligação com esse comitê em Evanston. O Rotary começa a agir 
concretamente no empoderamento do Rotaract, seguindo a determinação aprovada no 
Conselho de Legislação de 2019. Não há forma mais sólida de mostrar confiança do 
que outorgar recursos; caberá aos Rotaracts responder à altura do desafio, com 
robustez jurídica, responsabilidade financeira e capacidade de planejamento e 
execução;

  3) Como é ( ou deveria ser) do conhecimento dos rotarianos, o foco é 
no combate ao covid, cujo combate já drenou US$ 22 milhões dos fundos da Fundação. 
Dos 310 distritos que submeteram o formulário para o recebimento dos US$ 25 mil, sem 
contrapartida, 110 ficaram sem receber num primeiro momento, pelo esgotamento dos 
recursos de auxílio à catástrofe. Pois o Conselho Diretor direcionou US$ 2,75 milhões 
do orçamento do Rotary, fruto das economias advindas da impossibilidade de viagens, 
hotéis, consultorias e refeições, aos cofres da Fundação. Com essa medida, todos os 
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distritos que protocolaram a solicitação receberão as verbas. 

Além dessas boas notícias no plano global, também ocorreram novidades alvissareiras 
na zona sul-americana. Para se contrapor ao vendaval de más notícias, mais de 74 mil 
mortes pelo corona, o Rotary insiste na sua agenda positiva. Para citar algumas : 

  a) A parceria entre o Rotary no Brasil e o Todos pela Saúde, com a 
doação de R$ 4,5 milhões empregados na testagem, treinamento e encaminhamento 
de infectados nos asilos levantados pelos 31 distritos brasileiros. Somados aos R$ 3,2 
milhões doados pela Fundação Rotária, e projetos emparceirados de subsídios globais, 
o investimento do Rotary supera R$ 8,5 milhões até 15 de julho;

  b) Como consequência, projeção de Imagem Pública sem 
precedentes para o Rotary : reportagem com o rotariano Humberto Silva, gestor do 
projeto Corona Zero, no Fantástico, e entrevista comigo no bloco “Solidariedade” do 
Jornal Nacional, com 55 milhões de espectadores. Além de inúmeras reportagens 
positivas de atuação local e regional dos clubes, que são as verdadeiras engrenagens 
do Rotary. 

Gosto de citar filósofos e pensadores. Mas agora vou recorrer a um adágio popular, 
típico dos para-choques de caminhões Irmãos da Estrada ( denúncia evidente da 
idade), e que meus governadores 19-20 e 20-21 escutaram, além do suportável : “ 
Enquanto alguns choram, outros vendem lenços”. Nós rotarianos vendemos lenços. 
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Mensagem do  Governador do Distrito 4560 

O Rotary Abre OportunidadesDistrito 4560

Rotary

Companheiros(as), realizamos com muito sucesso no dia primeiro de 
agosto, o nosso Seminário sobre o tema  Desenvolvimento do Quadro 
Associativo (DQA) e Novos Clubes. Contamos com a participação do 
Instrutor Distrital, Governador Antônio Élcio Coelho Sarto e do 
Presidente Distrital de Desenvolvimento do Quadro Associativo, 
Governador Walmor Zambroti, tendo como Palestrantes o Governador 
Hugo Dórea, Coordenador Regional da Zona 29 e seu Assistente, 
Governador Aguinaldo Assis Costa.
Tivemos a presença maciça dos nossos Companheiros e 
Companheiras, inclusive de visitantes de outros Distritos, ocasião em 
que os ilustres e capacitados palestrantes puderam transmitir seus 
ensinamentos de forma clara e contundente, cujas palavras nos 
motivaram a trabalhar de forma orgânica e eficaz no crescimento de 
nosso Quadro Associativo.
Companheiros(as), o fortalecimento e apoio aos nossos clubes é uma 
das principais metas no ano rotário 2020/2021, principalmente, quanto ao crescimento do 
Quadro Associativo, à abertura de novos Clubes e à retenção de nossos companheiros. É 
importante e imprescindível o aumento da família rotária de forma robusta e compartilhada, pois 
só assim criaremos uma realidade mais digna para aqueles que necessitam do nosso auxílio. 
Vamos colocar em prática o que aprendemos no Seminário. Para o crescimento do nosso quadro 
associativo, é essencial que cada um de nós esteja convencido de que é muito bom ser rotariano 
e que, principalmente, saiba transmitir este sentimento as outras pessoas.
Conclamo a todos que façamos um trabalho para expandir nosso Quadro Associativo, através de 
aquisição de novos companheiros e/ou fundação de novos clubes. Infelizmente, nosso Distrito 
sofreu nos últimos tempos grandes perdas com o fechamento de 15 (quinze) Clubes Rotários 
nas seguintes cidades: ALTEROSA, CAMBUQUIRA, CAMPO DO MEIO, CAREAÇU, 
CARMÓPOLIS DE MINAS, CONCEIÇÃO DA APARECIDA, COQUEIRAL, EXTREMA, 
LAMBARI, NEPOMUCENO, PERDÕES, PIRANGUINHO, POÇO FUNDO, SÃO GONÇALO DO 
PARÁ e SANTO ANTÔNIO DO MONTE. Peço a todos que verifiquem a possibilidade de 
abrirmos e/ou restabelecermos esses clubes. Com certeza, quem foi rotariano, sempre será 
rotariano, portanto, precisamos trazê-los novamente para as fileiras de pessoas voltadas a 
fazerem o bem para humanidade.
Para fortalecermos o Rotary, precisamos de mais associados(as); mas só teremos sucesso se 
todos os(as) rotarianos(as) tiverem conhecimento dos benefícios  que a nossa organização 
proporciona e puderem compartilhar essa paixão com o outro.  Se cada associado sentir-se feliz 
em ser rotariano e divulgar tal sentimento ao mundo por meio de uma mensagem clara e 
unificada, o efeito coletivo será enorme. Estes exemplos de mensagens nos ajudarão a 
demonstrar nosso entusiasmo, o que resultará no aumento e retenção do quadro associativo.

Nossa equipe Distrital estará sempre à disposição e pronta a ajudá-los no que for preciso para 
conseguirmos o aumento do nosso Quadro Associativo, bem como a fundação de novos Clubes.

Avante!!!

Silveira Umbelino Dantas



Mensagem da Coordenadora Distrital
Heliane Dantas
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Queridas companheiras,

Estamos reunindo todas as esperanças em dias frutíferos para 
reinventar nosso trabalho diante do tempo incomum que estamos 
vivendo. Movidas pela esperança, não nos esmorecemos pois 
somos adaptáveis a situações de desafio e responsabilidade. 

Nenhum dia é igual a outro, aguardemos com fé e confiança o que  
nos reserva o futuro. Cada manhã traz uma benção escondida, 
que só serve para esse dia e que não se pode guardar nem 
desaproveitar. Se não usamos este milagre hoje, ele vai se 
perder. 

Ele está nos detalhes do cotidiano; é preciso viver cada minuto porque ali encontramos a saída de 
nossas dificuldades, a alegria de nossos bons momentos, a pista correta para a decisão que 
tomaremos. Estamos em constante processo de mudanças e isto é sensacional, porque estamos 
crescendo e nos aperfeiçoando para melhor Servir. 

Desejo manifestar a minha gratidão a vocês por todo esforço que estão empreendendo a cada 
nova ação, cada gesto de consideração, cada conduta de seriedade, espírito de integração e 
união.  Nunca se precisou tanto umas das outras. Nunca  buscamos tanto ser assertivas em 
nossas decisões.  

Minha palavra hoje para vocês é de calma e tranquilidade buscando alternativas para 
continuarmos nosso trabalho com entusiasmo e alegria à exemplo da Casa da Amizade de Três 
Corações e do dinamismo de sua Presidente Paula Érica Furquim que aderiu ao projeto " Doe 
doses , Salve vidas !" Através do Cofrinho "  Casinha Feliz " estão em ação viabilizando recursos e 
divulgando a imagem de nossa entidade. 

Somos um feixe de mulheres altruístas capacitadas a conquistar nossos objetivos. Que 
possamos nutrir nosso agir tendo pelo que lutar, amar, sorrir. Que sejamos gratas,  sendo útil, 
sendo aprendizes  da humildade e do amor na seara da vida.
Quando acreditamos em nós é impossível não florescer.
Vivamos a esperança bendita que nos faz  
tentar todos os dias. E viva as Rosas ! 

Abraço carinhoso ❤         
Heliane     
Coordenadora 2020-21

« Sozinhas somos pétalas, 
Unidas somos rosas. "
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03/08 - Rotary Club Ouro Fino

04/08 - Rotary Club Pouso Alegre Sul

05/08 - Rotary Pouso Alegre das Gerais

06/08 - Rotary Club de Monte Sião

07/08 - Rotary Club de Cambuí

10/08 - Rotary Club de Itajubá

11/08 - Rotary Club de Itajubá Oeste

12/08 - Rotary Club de Itajubá 19 de Março

13/08 - Rotary Club de Brasópolis

14/08 - Rotary Club de Cruzília

17/ 08 - Rotary Club de Caxambu

18/08 - Rotary Club de São Lourenço

19/08 - Rotary Club de Itanhandu 

20/08 - Rotary Club de Cristais

21/08 - Rotary Club de Candeias

24/08 - Rotary Club de Campo Belo

25/08 - Rotary Club de Ilicínea

26/08 - Rotary Club de Boa Esperança

27/08 - Rotary Club de Lavras

28/08 - Rotary Club de Lavras Sul

31/08 - Rotary Club de Bom Sucesso
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MÊS DE AGOSTOMÊS DE AGOSTO

AGENDA DO GOVERNADOR
Visitas Virtuais

Reunião com Presidentes, 
Secretários e Tesoureiros dos Clubes
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Rotary

01/09 - Rotary Club Guaxupé

02/09 - Rotary Club Guaxupé Cafezais

03/09 - Rotary Club Alfenas

04/09 - Rotary Club Alfenas Norte

07/09 - Rotary Club Poços de Caldas

08/09 - Rotary Club Poças de Caldas Sul

09/09 - Rotary Club Carmo do Rio Claro

10/09 - Rotary Club Machado

11/09 - E-Club Esperanto

14/09 - Rotary Club de Bambuí

15/09 - Rotary Club de Iguatama

16/09 - Rotary Club de Arcos

17/09 - Rotary Club de Piumhi

18/09 - Rotary Club de Capitólio

21/09 - Rotary Club de Pimenta

22/09 - Rotary Club de Pimenta Mar de Minas

23/09 - Rotary Club de Paíns

24/09 - Rotary Club de Córrego Fundo

25/09 - Rotary Club de Lagoa da Prata Princesa Oeste

28/09 - Rotary Club Mateus Leme

29/09 - Rotary Club Itaúna

30/09 - Rotary Club Itaúna Cidade Universitária
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MÊS DE SETEMBROMÊS DE SETEMBRO

AGENDA DO GOVERNADOR
Visitas Virtuais

Reunião com Presidentes, 
Secretários e Tesoureiros dos Clubes
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Rotary

Prezados companheiros deste nosso amado distrito 4560, é com muita alegria e entusiasmo que 
iniciamos mais um ano rotário, com um lema muitíssimo evolucionista e empolgante, quando nos 
chama a atenção para a diversidade e abrangência da nossa organização rotária. 

O lema nos convoca a abrirmos oportunidades e isso nos dá uma amplitude de ações para 
melhorarmos nosso relacionamento e fazermos crescer nossa família rotária. Isto porque amplia 
nossos horizontes, nossos limites territoriais, pois poderemos ter associados virtuais, os quais 
poderão estarem em outras localidades até mesmo fora do distrito rotário. 

Poderemos conquistar associados empresariais, aqueles que se inscrevem na organização mas 
não podendo comparecer manda representantes, podemos fazer reuniões online, hoje válidas sem 
prejuízo da frequência, poderemos diversificar fazendo duas reuniões mensais presenciais  e duas 
outras virtuais, assim atingimos a todos, os que gostam das presenciais e os que gostam das 
virtuais, e até mesmo simultâneas. 

Deveremos programar palestras de interesse da comunidade e convidar pessoas que poderiam 
serem sócias em potencial. É tempo de entendermos que nossa organização é aberta para todos os 
que são probos e profissionais ilibados tanto na família como na sociedade. É para atender nossa 
comunidade e á comunidade mundial que existimos, com voluntários no serviço humanitário. 

Diante de tantas alternativas não podemos ficar sem ação contínua, nosso distrito hoje tem dez 
clubes com menos dez associados, temos mais de trinta clubes com menos de vinte associados, 
uma parte dos clubes do distrito cujo numero não me recordo no momento está com mais de vinte e 
outra minoria com mais de trinta associados. 

O que peço encarecidamente aos companheiros presidentes e presidentes das comissões do 
D.Q.A.s é o empenho em tornar seus clubes em “Clubs Vinte”, e aos que já tem vinte ou mais, 
crescer vinte por cento e reter cem por cento, pois hoje estamos com 1081 associados correndo 
seriamente o risco do redistritamento, a determinão de R.I. é que os distritos com menos de 1200 
associados correm risco, contudo os com menos de 1100 serão redistritados. 

Assim poderemos fazer nosso distrito um distrito mais forte e dinâmico e preservar nossa história e 
nossa independência rotária. Conclamo a todos ao trabalho para conquistarmos nossos objetivos e 
me coloco a disposição de todos os clubes do distrito a visita-los e ajudar no que for necessário, 
espero que essa fase pandêmica termine e que possamos nos encontrarmos na reuniões setoriais, 
que serão oportunidades de trocarmos nossas experiências e crescermos juntos. 

Que possamos seguir juntos rumo a vitória distrital. Saudações rotárias. 

Zambroti Gov. 2010-11
Presidente comissão do Desenvolvimento Rotary
Contato: 55 35 991548180 Tim Watssap
               55 35 988625422 OI 

Zambrotrotary4560@gmail.com

DESENVOLVIMENTO ROTARY DISTRITAL
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O Rotary Clube de Oliveira em 
parceria com o Interact 
fazendo a sua parte nos 
cuidados com o Meio 
Ambiente.  
Em ação, a Presidente 
Duda  Gonça l ves ,  no 
plantio de árvores.  
Cuidando das novas gerações 
e do futuro do Rotary.

Clubes 

        em ação

O  Rotary  Club de Capitólio,  em parceria com Distrito 4470 - SP , entregou  240 livros, `as  
Escolas: Estadual  Modesto Antonio  de Oliveira  , diretora  Adriana Bernardes e Escola 

Estadual Cel. Lourenço Belo ,diretora  Luciene Goulart Melo.

Os Clubes do Distrito 4560 
atuam em conformidade com 
as áreas de enfoque do Rotary 

O Rotary Club de 
Capitólio, sempre 
abraçando todas 
as oportunidades   
p a r a  a j u d a r  a 

comunidade e  o 
povo capitolino.

Nossos cumprimentos ao Presidente 
W i l s o n  G o n ç a l v e s  d a  S i l v a 
“”BAIXINHO”” ,  a companheira 
Margarida Costa, mestre na execução 
de Projetos  e todos os companheiros 
e companheiras , pelo trabalho 
extraordinário!  
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O Rotary Club Alfenas Norte conseguiu 2 
cadeiras de rodas recebidas em 
doação na live promovida pelo clube. 
O Clube arrecadou ainda,100 kilos 
de arroz numa doação espontânea 
do companheiro Rotariano do Club 
Belchior Terra. 
A companheira Ionara Soares Leal 
N a r a  r e p r e s e n t a n d o  o  e n t ã o 
presidente, Marconi, esteve presente 
fazendo a entrega ao Lar São Vicente! 
Obrigado a todos os envolvidos!

Clubes 
        em ação
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Rotary

Desenvolvimento do 
quadro associativo e 

expansão

Parabenizamos o Rotary Club de 
Piumhi pela posse dos novos 

companheiros. 

Sejam muito bem vindos à 
família rotária!

Todas as doações arrecadadas na Live Gil Silva foram entregues para a Vila 
Vicentina. Foram mais de 550kg de alimentos, um cheque de R$ 730,00 reais do 
leilão da garrafa de cachaça, 3.500 
máscaras, fraldas, materiais de 
limpeza, álcool em gel, café e outros. 
A live do @gilsilva e amigos cada dia 
supera mais as expectativas. Além 
dos materiais doados, a maior 
alegria dos companheiros do Rotary 
Clube de Carmo do Cajuru foi de 
poder entregar à Família da querida 
Luana Caroline, que passa por uma 
fase difícil com uma doença crônica, 
o valor de R$11.000,00.
Fica aqui nosso muito obrigado a 
todos(as) que contribuíram de 
alguma forma com a realização do 
evento.

Clubes 
        em ação
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O Rotary Clube Cafezais de Guaxupé 
promove o dia da Pizza. Os rotarianos 
preparam as pizzas que são vendidas 
com antecedências e entregues em 
casa.

Para o presidente Ronaldo Bolonha “ a 
venda é feita aos amigos e conhecidos 
que juntos mobilizam outros amigos que 
participam da ação comprando as 
pizzas. Esse dinheiro arrecadado vai 
para o banco ortopédico do Bom Pastor. 
São  4  anos  que  fazemos  es ta 
campanha “

A encomenda é feita por telefone e 
WhatsApp.

Clubes 
        em ação
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Clubes 
        em ação

A campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis e de materiais de 
limpeza, higiene e de proteção social, continua em Três Corações! 
Através de uma iniciativa da EPTV Sul de Minas, a doação aconteceu de 18 a 24/07 
no sistema drive-thru, sem a necessidade de sair do carro.
A sua solidariedade faz a diferença!
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Rotaract de Itanhandu fez uma doação para a Campanha: "Doe Doses, 
Salve Vidas."
Parabéns a essa moçada idealista! Essa causa é de todos nós,  rotarianos, 
rotaractianos, interactianos e casas da amizade. 
Vamos juntos contribuir com a erradicação da Poliomielite.  
Nós podemos fazer a diferença.

Rotaract
        em ação



18AGOSTO de 2020

O Rotary Abre OportunidadesDistrito 4560

Rotary

Tomou posse dia 02/06/2020, o novo 
conselho diretor do Rotary Candeias. 
Presidente João Paulo Ferreira Lima

Dia 14/07/2020 o Rotary Club Alfenas 
Norte realizou a cerimônia de Posse do 
Conselho Diretor  para a gestão 
2020 /2021 .  Na  opor tun idade ,  o 
Companheiro Marcony Morais Cunha foi 
empossado como Presidente.

No dia 06/07/2020, o Rotary Club 
de Piumhi empossou o presidente 
Anézio Batista dos Santos e seu 
conselho diretor para o Ano 
Rotário 2020/2021

NOVAS LIDERANÇAS NOS CLUBES DO DISTRITO

No dia 07/07/2020, o Rotary Club 
de Piumhi empossou o presidente 
Paulo Antonio Sergio de Moraes 
Jr. e seu conselho diretor para o 
Ano Rotário 2020/2021



19AGOSTO de 2020

O Rotary Abre OportunidadesDistrito 4560

Rotary

Pólio
A poliomielite, ou simplesmente pólio, é uma doença que causa paralisia e pode ser fatal. Ela 
ainda ameaça as crianças de algumas partes do mundo. O vírus invade o sistema nervoso e 
pode causar paralisia em questão de horas, colocando em risco pessoas de qualquer idade, mas 
principalmente menores de cinco anos. Não existe cura para a pólio, mas ela pode ser evitada 

com a vacina. Diferente de 
muitas doenças, a poliomielite 
pode ser erradicada.

Pólio Plus
O Rotary e seus parceiros 
l i d e r a m  o s  t r a b a l h o s  d e 
erradicação mundial da pólio há 
mais de 30 anos. Nossa iniciativa 
Pólio Plus foi a primeira a abraçar 
a erradicação da paralisia infantil 
por meio da vacinação de 
crianças em grande escala. 
Como integrante da iniciativa 
Global de Erradicação da Pólio, o 
Rotary se concentra na defesa e 
difusão da causa, arrecadação 
de fundos, voluntariado e amento 
da conscientização sobre a 
necessidade de acabarmos com 
a poliomielite.

Até agora, os rotarianos doaram 
mais de US$2,1 bi lhões e 
inúmeras horas de trabalho para 
proteger mais de 2,5 bilhões de 

crianças em 122 países contra a pólio. O Rotary foi essencial na obtenção de US$10 bilhões de 
governos mundiais em prol da causa.

A pólio hoje
Quando o Rotary e seus parceiros formaram a GPEI, em 1988, havia 350.000 casos de pólio em 
125 países por ano. Hoje, reduzimos os casos em 99,9% e apenas dois países continuam 
reportando casos do vírus selvagem: Afeganistão e Paquistão. Devido aos esforços do Rotary e 
de seus parceiros, quase 19 milhões de pessoas que teriam ficado paralíticas hoje podem andar, 
e mais de 1,5 milhões de pessoas que teriam morrido hoje estão vivas. A infraestrutura que 
construímos para acabar com a poliomielite está sendo usada para prevenir e tratar outras 
doenças (inclusive a covid-19), causando um impacto significativo na saúde pública.

Desafios
O Rotary e seus parceiros fizeram um tremendo progresso contra a pólio. No entanto, para 
eliminar todo e qualquer caso de paralisia infantil, é preciso perseverar ainda mais. Afeganistão e 

ROTARY E POLIO

http://polioeradication.org/
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Paquistão apresentam desafios únicos, como instabilidade política, populações nômades, 
topografia acidentada e, em alguns casos, recusa à vacina e informações errôneas. Com os 
devidos recursos, o compromisso governamental e o acesso a áreas remotas, temos confiança 
de que conseguiremos erradicar a pólio.

Garantia de sucesso
O Rotary se comprometeu a levantar US$50 milhões por ano para a erradicação da pólio, e a 
Fundação Bill e Melinda Gates está equiparando em 2;1 cada dólar doado ate US$ 150 milhões 
por ano. Estes fundos financiam supote operacional, agentes da saúde, equipamentos 
laboratoriais e materiais educativos. Não podemos deixar de mencionar o importantíssimo papel 
de governos mundiais, corporações e doadores.

Rotary em ação 
Mais de um milhão de rotarianos doaram tempo e dinheiro para o combate à pólio. Todos os anos, 
eles trabalham ao lado de agentes da saúde na vacinação de crianças em países afetados pela 
doença. Os rotarianos trabalham com o Unicef e outros parceiros no preparo e distribuição de 
materiais informativos em áreas afetadas por conflitos, barreiras geográficas e pobreza. eles 
também recrutam voluntários, transportam a vacina e ajudam com a logística.

Celebridades 
O Rotary tem uma lista crescente de figuras públicas e celebridades que dão apoio à luta contra a 
paralisia infantil. Entre elas figuram o copresidente da Fundação Bill e Melinda Gates, Bill Gates; 
as atrizes Kristen Bell e Archie Panjabi; os atores John Cena, Jackie Chan e Donald Sutherland; a 
supermodelo Isabeli Fontana; o Nobel da Paz Desmond Tutu; o lutador de boxe Manny Pacquiao; 
o pop star Psy; o golfista Jack Nicklaus; a conservacionista Jane Goodall; o violinista Itzhak 
Perlman; os ganhadores do Grammy A.R. Rahman, Angélique Kidjo e Ziggy Marley; e a 
defensora da paz, a Rainha Noor da Jordânia. Estes embaixadores ajudam o Rotary a falar com a 
população sobre a pólio e a necessidade de eliminarmos esta doença da face da Terra.
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Muita alegria e emoção na posse das Presidentes da Casas 
da Amizade de São Tiago e Itapecerica. 
Desejamos imensas realizações na gestão e boa sorte no 
desenrolar deste ano rotário.

ASR EM AÇÃO
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ASR EM AÇÃO

As Casas da amizade de Boa Esperança e Alfenas 
também festejaram a posse da nova diretoria. 

Parabéns, sucesso!
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SEU CLUBE TAMBÉM PODE



VOCÊ PODE 
SER UM DOADOR TAMBÉM!

VOCÊ PODE 
SER UM DOADOR TAMBÉM!

• Prevenção e tratamento de doenças

•  Saúde materno-infantil

• Água, saneamento e higiene *

• Consolidação da paz e prevenção de conflitos *

• Desenvolvimento econômico comunitário *

• Educação básica e alfabetização

om o fim de deixar mais claro os critérios de elegibilidade 

Cpara Subsídios Globais, e também de incluir tipos de 

projetos e atividades relacionadas ao meio ambiente, este 

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

para melhor refletir as atividades desenvolvidas, os três nomes 

indicados com asterístico foram ajustados, ficando assim:

24AGOSTO de 2020

O Rotary Abre OportunidadesDistrito 4560

Rotary



Wellington José Borges - Rotary Club Itaúna

WPP: (37) 98412-9191

imagem.publica@rotary4560.org.br

Anuncie Aqui!

Envie suas fotos para a Revista Rotary Brasil

Site do Distrito 4560 (rotary4560.org.br)

DIVULGUE AS AÇÕES E PROJETOS DO SEU CLUBE 

NOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO DO DITRITO 4560

Após a realização do seu projeto através do link abaixo:
http://revistarotarybrasil.com.br/rotary-content/content/submit
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Ajude-nos a DIVULGAR o Nosso 
Distrito



Rotary Club Elói Mendes Rotary Club de GuaxupéRotary Club de Itaúna - Cidade Universitária

Rotary Club de Itapecerica  Rotary Club de Itapecerica
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Rotary Club de Itaúna - Cidade Universitária

Rotary Club de Pimhuí
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