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O Rotary Abre OportunidadesDistrito 4560

Rotary

O Intercâmbio de Jovens do Rotary – um dos muitos programas pró-
juventude que celebramos este mês – foi o que me engajou na 
organização. Minha esposa Susanne e eu começamos a hospedar 
intercambistas logo após eu ter entrado no Rotary, e foram tais 
experiências que me tornaram um rotário de corpo e alma. O 
Intercâmbio de Jovens virou uma tradição para nós, haja vista que nos 
últimos 24 anos hospedamos 43 estudantes!

Além de hospedar jovens na nossa casa, desde o início também nos 
envolvemos com o programa organizando acampamentos para os 
participantes durante o verão. Em um deles, conheci Christine Lichtin, filha de um ex-

presidente do meu clube que, na época, estava no ensino médio. Como este ano já nos trouxe tantas 
mudanças, vou aproveitar e testar algo novo nesta coluna, dando espaço para outros. Vejamos o que a 
própria Christine tem a dizer:

Eu tinha só 13 anos quando conheci o Rotaract, por intermédio da Susanne e do Holger, num 
churrasco do nosso acampamento de verão. O Holger olhou para mim e disse: "Acho que você deveria 
visitar um Rotaract Club para conhecer gente da sua idade, se divertir e, ao mesmo tempo, fazer a 
diferença."

Alguns anos depois, quando estava na Universidade de Trier, lembrei daquelas palavras e decidi 
seguir a sugestão. Isso foi há mais de oito anos. Eu ainda estou no Rotaract e não tenho vontade de 
sair. O Rotaract se tornou parte de mim, começando no clube de Trier e depois passando para o clube 
de Bolonha, enquanto estudei na Itália. Quando fiz mestrado em Kiel, participei do Rotaract lá antes de 
me associar de fato ao Rotaract Club de Hamburgo-Alstertal. Cada um desses clubes tem sua própria 
identidade e foco, mas todos passam a mesma motivação.

Eu sou consultora sênior no meu clube e tenho um grande carinho pelo Rotaract, que ajuda a moldar 
meus valores e visão. Um dia, como se tivesse sentido essa evolução em mim, Susanne me 
apresentou a um Rotary Club moderno localizado entre Hamburgo e Mölln, minha cidade natal. O E-
club de Hamburg-Connect, que Susanne ajudou a fundar, tem pessoas de diferentes faixas etárias, e 
realiza encontros virtuais e presenciais bem descontraídos. Pensei, então, que este poderia ser o 
momento de entrar para um Rotary Club. Afinal, o tempo é precioso e deve ser preenchido com 
diversão sempre que possível; o resto é consequência.

Vivo em dois mundos – como rotaracta e também como rotária – e desejo construir uma ponte entre 
estes dois paralelos. Todos nós temos razões para fazer parte da família do Rotary.

Foi preciso uma certa persistência para persuadir Christine a se associar a um Rotary Club, porém, o 
esforço valeu a pena. É nosso dever nos esforçarmos neste sentido em relação aos participantes dos 
nossos programas pró-juventude e também aos rotaractes, para que possamos mantê-los na família. 
Espero que tenha se inspirado com o relato da Christine e que busque trazer jovens como ela aos 
nossos clubes, para que vejam como O Rotary Abre Oportunidades para nós e para aqueles a quem 
servimos.

HOLGER KNAACK
Presidente, Rotary International
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Carta a um ex-rotariano: É hora 

O Rotary Abre OportunidadesDistrito 4560

Rotary

Desconheço as razões da sua saída. Talvez, arrogantemente, nem lhe tenham perguntado os 
motivos para a partida. Ou, ainda pior, nem tenham notado sua ausência. Várias reuniões 
depois, é como se você nunca houvesse frequentado o clube, dedicado tanto tempo aos seus 
programas e projetos, suportado infindáveis horas de protocolo e discursos.

Alguns valeram a pena. Outros, para ser polido, deveriam ter sido mais bem escolhidos. Você 
não recebeu treinamento, instrução rotária e mal conheceu o Rotary depois de três anos. 
Talvez você não saiba, mas 62% de nossos companheiros nos abandonam antes de completar 
o triênio. Nem tomam conhecimento da organização, e saem pela porta dos fundos, 
maldizendo o esforço perdido e a organização que nunca o enxergou.

Quiçá você tenha sido relegado à “geladeira”, à mesa longínqua da presidência, nunca 
assimilada por nenhuma das famosas “panelas” do clube. Ou, ainda, nunca tenha sido 
convidado a engajar-se num projeto do clube, promovendo conexão com os companheiros e 
identidade com os propósitos da organização. Afinal, somente para jantar, há cardápios 
melhores que os do Rotary.

Provavelmente, você é parte do exército de 10.934 rotarianos que fugiram do Rotary em 2019-
20 somente na América do Sul. Supreendentemente, entraram 10.642, um comprovante da 
atratividade da instituição para potenciais associados. Contudo, dentro da teoria da porta 
giratória, seu clube foi incapaz de retê-lo, e, ao fim da gestão, o Rotary perdeu no continente 
sul-americano, em termos líquidos, 292 companheiros. Por mais denodo demonstrado pelos 
governadores distritais, fundando clubes com grande fanfarra e acolhida, você foi olvidado e 
partiu discretamente pelos fundos.

Perdemos 0,4% do quadro associativo em um ano. Em escala global, a perda foi maior: em 
termos líquidos, de 12.333 rotarianos – ou 1% do total de 1,185 milhão de associados.

Mas, em termos de rotatividade, perdemos 14,6% do nosso exército do bem, contra 10,7% no 
mundo. Ou seja, graças à saída de companheiros como você, rodamos nosso quadro inteiro a 
cada sete anos no Brasil e na América do Sul, contra dez anos para o mundo.

Imagine você, como empresa, perdendo todo o quadro de colaboradores a cada sete anos. 
Esforços de prospecção, entrevistas, admissões, instruções, capacitações, viagens, horas 
investidas. Tudo pelo ralo.

Pode ser que você esteja num daqueles clubes que “racham” no cenário político, porque os 

SETEMBRO de 2020



5

dirigentes deixam envolver a marca Rotary em disputas partidárias. Esquecem que o homem é 
um ser político – e o Rotary também o é –, mas nunca partidário. Como organização, não pode 
tomar e nunca tomará lado na equação. Nosso foco é no desenvolvimento de um mundo mais 
igualitário, mais diverso, mais justo, mais solidário. Seu clube conseguiu praticar esses valores 
enquanto você frequentava as reuniões?

Ou, então, você pertenceu a um clube que abomina o crescimento, porque os atuais 
associados consideram “ideal” o tamanho do clube? Esquecem que o relógio do tempo, 
inexorável, trabalha contra eles, e que estagnar não significa parar, significa morrer. Pensam: 
por que admitir jovens, mulheres, outras raças, religiões, se nosso “clima” é tão fraterno? Assim 
refletindo, brevemente reunir-se-ão ao Rotary Club do Paraíso, comandado por Paul Harris em 
pessoa. Todavia, nesse processo, condenarão seus clubes ao mesmo destino.

O Rotary está mudando. Com velocidade de transatlântico, não de lancha, mas ainda assim 
em correção de trajetória. Você poderá juntar-se a um clube de reuniões virtuais – ainda que na 
pandemia todos sejam forçados a esse modelo, com aprendizado positivo –, um que tenha 
uma entidade humanitária como foco. Ou a um clube baseado numa empresa, com executivos 
revezando-se nas reuniões, bem como a um clube em universidade, com o corpo docente.

A flexibilidade e a inovação são valores incorporados ao planejamento estratégico. Sem serem 
antagônicos à nossa tradição, da qual nos orgulhamos, eles nos permitirão melhor adaptação 
aos novos desafios. A Rolls-Royce é tradicionalíssima, mas seus modelos incorporam hoje 
todas as modernas tecnologias de um auto do século 21, com os valores de perfeição que a 
geraram.

O mundo mudou, principalmente nos últimos anos, e, particularmente, nos últimos meses. 
Padrões novos de trabalho, reuniões, profissões, ameaças, oportunidades surgem 
cotidianamente. O Rotary sobreviverá graças à sua capacidade de se adaptar a essas novas 
realidades.

E você, ex-companheiro, está convidado a retornar. Talvez ao seu clube, porventura a outro. O 
Rotary continua a conectar o mundo mais do que nunca e a abrir oportunidades. É hora de você 
voltar.

SETEMBRO de 2020



6

Mensagem do  Governador do Distrito 4560 

O Rotary Abre OportunidadesDistrito 4560

Rotary

Bom dia meus Companheiros e Companheiras!

Companheiros(as), sabemos da dificuldade que estamos passando em 
razão dessa Pandemia do COVID-19, afastando-nos do nosso convívio 
social. No entanto, nossa capacidade de adaptação está nos ajudando a 
manter nossas atividades, inclusive, dando-nos força para alcançarmos 
nosso objetivo, que é retenção do nosso Quadro Associativo e 
consequentemente o seu crescimento.

A crise, é a grande oportunidade do ser humano, a sociedade, o mundo dar 
um salto e ganhar um novo rumo. A crise é o principal motor para sair da 
zona de conforto e leva a um confronto entre “ser ou não ser”. A zona de 
conforto é um lugar que não leva mais a desafios, impede de agir além.

Nossos Clubes realizaram e estão realizando várias ações juntos às 
nossas comunidades, abrindo OPORTUNIDADES para que possamos implementar nossas ações 
de maneira eficiente. 

Cada reunião virtual que participo sinto-me orgulhoso de ver como nossos companheiros e 
companheiras estão se empenhando para tornar nosso Distrito mais atrativo e muito mais 
conectado, valorizando, com isso, nossos trabalhos e nossos companheirismos. 

Tenho certeza que através do trabalho de todos nós vamos conseguir elevar nosso Quadro 
Associativo, para tanto, vejo a vontade e a intenção de vocês em indicar novos companheiros e, até 
mesmo, a abertura de novos clubes. Vamos conseguir, se Deus quiser!

Nosso Distrito precisa de cada um de nós para voltarmos a conseguir nosso lugar de destaque no 
cenário nacional. Para tanto, precisamos que cada um apresente novas pessoas, com perfil rotário 
para ingressarem em nossa fileira. É importante que nossos clubes representem as comunidades a 
que servimos. Vozes mais diversas em nossos clubes ajudarão o nosso Distrito permanecer em 
sintonia com nossa comunidade e, consequentemente, a divulgação de nossas atividades através 
da projeção de nossa Imagem Pública.

Marcamos um seminário para o dia 30 de setembro do corrente ano, cujo tema é VENHA 
CONHECER O ROTARY. Esse seminário será destinado à todas pessoas que queiram conhecer o 
Rotary, nossas causas rotárias. Para tanto, solicito a todos que indiquem uma pessoa interessada 
em conhecer o Rotary. Precisamos divulgar nossas ações e com isso, aumentarmos nosso Quadro 
Associativo.

Companheiros e Companheiras, vamos nos proteger e proteger aqueles a quem amamos, no 
entanto, jamais podemos deixar que essa Pandemia do COVID-19 interfira em nossa atividade 
mais elementar, que é, nosso companheirismo e a atenção aos membros de nossas comunidades, 
que tanto precisam do nosso trabalho. 

Vamos em frente, e que Deus nos abençoe e nos ajude!!!
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Queridas companheiras,  

Enfim chegou Setembro, mês da renovação e esperança.  É a realização 
da colheita daquele que soube semear com agilidade e usou de intuição 
positiva na escolha do devido tempo, com celeridade, para escolher as 
sementes mais produtivas certo da colheita auspiciosa. Setembro floriu 
também no laborioso trabalho de nossas Casas da Amizade. 

Tenho acompanhado de perto os esforços de cada uma de vocês e me 
alegrado muito em ver, que servir independe de estarmos  usufruindo do 
mesmo espaço ou território, mas de dispormos de boa vontade, desejo e 
convicção de que tudo vai dar certo. Assim como há a troca dos frutos pela 
flor em toda natureza exuberante, nós também nos revestimos de coragem 
e ousadia para nutrir as ações, que dão significado a nossa   instituição.  

A casa é na verdade algo sempre em construção.  Um tijolinho de cada vez, a pintura alegre, as portas semi 
abertas, janelas ao vento e tanta coisa boa acontecendo ali dentro a se transformar no mais autêntico lar de 
amizade e cooperação,  unidade e aconchego, partilha de dons e realizações.Como nos lares airosos, o que não 
pode nos faltar é o espírito concordante, a união, adesão e humildade de todos para a edificação de uma sólida 
construção.  

Apreciando, infelizmente à distância, a  dedicação e sabedoria de minhas rosas, percebo que somos pétalas da 
mesma roseira e cada uma tem o seu destino certo. Não podemos mesmo nos acomodar. 

Uma nova aurora está por chegar, porque tudo vai  passar e as máscaras  virarão só parte de uma fase nebulosa e 
ficarão de vez acomodadas    no fundo do baú. Decididamente vamos colocar as mãos na massa, provocar o 
nosso potencial e vibrar com nossos feitos. 

Realço e agradeço a sua gentileza em não desistir de dar nova floração as nossas ASR. Peço-lhes licença para 
agraciá-las na pessoa da Presidente Carol, da Casa da Amizade de Itapecerica, com o meu ramalhete de 
buganvílias, em gratidão as suas iniciativas visando a estabilidade e constância de nossa entidade.  

Enxergar oportunidades é questão de como olhamos a realidade.  Executar a obra é questão de propósito. O 
amor a nossa causa  pode nos levar a lugares inimagináveis. 

Vamos juntas alçar voos promissores buscando ajudar nossas comunidades onde quer que seja, alegrando a vida 
dos mais necessitados, cumprindo a sinalização das Áreas de Enfoque, dando o nosso melhor a este ciclo da 
história.  

Ainda agradeço o circuito da " Casinha Feliz." Ela está a caminhar. 

Que seu interior possa salvar muitas crianças da Pólio. 
   
E Viva a Rosa 

Meu carinhoso abraço.   
Heliane   Coordenadora 2020- 2021

« Sozinhas somos pétalas, 
Unidas somos rosas. "
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Caro(a) Governador(a),

Crescer o quadro associativo é a maior prioridade interna do Rotary, e cada Clube, e cada 
rotariano pode fazer a diferença nesse sentido. Quando o Clube tem uma base de associados 
sólida, ele fica em melhores condições de atender as necessidades da comunidade.

Um PLANO DE CRESCIMENTO busca aplicar e aprimorar iniciativas exitosas e definir o 
direcionamento do nosso futuro para garantir que continuemos a crescer, a unir pessoas e 
causar impacto duradouro nas nossas comunidades e em todo o mundo. Nesse sentido, 
incentivamos todos os Clubes a elaborarem seu PLANO DE CRESCIMENTO, definindo suas 
metas para o desenvolvimento do quadro associativo, alinhadas ao Plano de Ação do Rotary.  
Pense em como podemos fortalecer nossos Clubes, criando uma experiência que garanta a 
satisfação dos rotarianos atuais e atrair novos associados em potencial.

Segue em anexo o Guia para traçar o PLANO DE CRESCIMENTO DO CLUBE. Por favor, 
compartilhe esse material com os líderes distritais e de seus Clubes. Principalmente, com 
aqueles que participaram do nosso último Seminário de DQA.

Peça que eles avaliem seus Clubes e concentre-se nas maneiras de vencer seus maiores 
desafios. Assim, conseguirão identificar desafios e oportunidades, definir uma visão para o 
Clube e criar estratégias para associados atuais, novos e potenciais. Tomando medidas 
apropriadas para fortalecer o quadro associativo e incentivar o envolvimento de todos os 
rotarianos do Clube nesse processo.

O Guia traz informações relevantes aos líderes e Comissões de Desenvolvimento de Quadro 
Associativo dos Clubes. Descreve o processo de criação do PLANO para desenvolvimento do 
quadro associativo (DQA), fornece estratégias e ferramentas para atrair e engajar associados, e 
inclui informações sobre apadrinhamento de Clubes e recursos referentes ao DQA. Com este 
material, podemos avaliar as tendências do Clube, criar estratégias para atrair associados e 
tornar as reuniões mais engajadoras a fim de aumentar o índice de retenção. No final, 
encontraremos uma folha-tarefa com medidas que o Clube pode tomar para criar um PLANO 
que fortaleça o quadro associativo. Lembrando que as principais partes do PLANO é a sua 
execução (FAZER) e seus RESULTADOS!

Estamos à disposição para o que for necessário. Você pode contar comigo e com o nosso time 
de Coordenadores Assistentes.

Um abraço,
Hugo

www.casariosonline.com.br

(37) 3341-3000
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MÊS DE SETEMBROMÊS DE SETEMBRO

AGENDA DO GOVERNADOR
Visitas Virtuais

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

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

@useparaisodascapas
rededelojasparaisodascapas

SETEMBRO de 2020



10AGOSTO de 2020

O Rotary Abre OportunidadesDistrito 4560

Rotary

01/10 -  Rotary Club Itaúna Cidade Educativa 

02/10 -  Rotary Club Carmo do Cajurú 

05/10 -  Rotary Club Divinópolis Oeste 

06/10 -  Rotary Club Divinópolis Leste 

07/10 -  Rotary Club de Itapecerica 

08/10 -  Rotary Club Camacho 

09/10 -  Rotary Club de Cláudio 

12/10 -  Rotary Club Carmo da Mata 

13/10 -  Rotary Club de Oliveira 

10

MÊS DE OUTUBROMÊS DE OUTUBRO

AGENDA DO GOVERNADOR
Visitas Virtuais

Reunião com Presidentes, 
Secretários e Tesoureiros dos Clubes

14/10 -  Rotary Club de Formiga 

15/10 -  Rotary Club Formiga Areias Branca Oeste 

16/10 -  Rotary Club São Tiago 

19/10 -  Rotary Club de Elói Mendes 

20/10 -  Rotary Club de Três Pontas 

21/10 -  Rotary Club de São Gonçalo do Sapucaí 

22/10 -  Rotary Club Monsenhor Paulo 

23/10 -  Rotary Club Três Corações

 

26/10 -  Rotary Club de Varginha
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No dia 01/08/2020 o Governador Silveira, Instrutor Distrital Antonio Elcio Sarto e Presidente do 
DQA Walmor  Zambroti realizaram o  SEMINÁRIO   DE DESENVOLVIMENTO  DO  QUADRO 
ASSOCIATIVO do distrito 4560.

Excelentes palestras, ministradas com muita competência pelos comanheiros Hugo Dorea - 
Coordenador Regional do DQA 
Zona 29.
Aguinaldo Costa - Assistente do 
Coordenador.

EVENTOS DO DISTRITO
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O Rotary Abre OportunidadesDistrito 4560

Rotary

Excelente o SEMINÁRIO DISTRITAL DA 
FUNDAÇÃO  ROTÁRIA, Distrito 4560, realizado 
no dia 22 de agosto.

Contamos com part icipação  de vários  
Companheiros(as) Rotarianos(as)  e de 
Associadas  da ASR.

Parabéns ao Governador 2020/2021 Silveira 
Umbelino Dantas e aos palestrantes,  Angelo 
Antonio Freitas, Elcio Sarto, Alecio Domingues, 
Nelson Carrozino e Antonio Henrique Barbosa 
Vasconcelos.

Agradecemos a presença do ilustre  Companheiro e  Governador 2020/2021 do Distrito 4780,  
José Moacir Trindade Almança e sua esposa.

"O Rotary Abre Oportunidades".

EVENTOS DO DISTRITO
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Clubes 

        Enfrentando 
            o Corona Vírus

PROJETO CORONA ZERO

Nos asilos
O Rotary Club de Esperanto, com o apoio do pessoal da Secretaria 
da Saúde de Poços de Caldas e da Associação brasileira de 
portadores de Hepatite de SP,  realizaram a testagem de Covid-19 
nos asilos . Testes tipo RT-PCR.

Foram doados os testes, equipamentos EPIs e insumos.

Foram 5 Asilos atendidos:
Asilo Damas da Caridade de Pocos de Caldas, Elvira Dias, Lar dos Velhinhos, Vinha do Senhor e 
Sao Vicente de Paula, em Andradas,  com o apoio da Secretaria Municipal de saúde de Andradas
.
Todas as amostras colhidas pela equipe de saúde foram encaminhadas a um Laboratório de São  
Paulo para análise e 
Poços de Caldas. 
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O Governador Silveira Umbelino Dantas em ação  faz a entrega  dos testes COVID-19 para 
o Rotary Club de Caxambu e Itanhandu  e expande para a cidade de Baependi.
É o Rotary evitando a propagação.

Merece realçar o trabalho do 
Presidente do RC.de Caxambu,  
Rodrigo Castro Junqueira. 

Com todo empenho promoveu a 
higienização de vários pontos da 
bucólica Caxambu, terra que nos 
acolhe por ocasião de nossas 
Conferências. 

Os pontos beneficiados foram: 
Bairro do Bosque, Trançador 
Caxambu,  Alto Santa Rita, Santa 
Tereza e a charmosa Praça 16 de 
Setembro. 
Parabéns Sr. Presidente! Rotary 
presente na comunidade. 
 
Vale dizer que o procedimento é 
feito com Hipocloridrico de Sódio 
que ajuda matar vírus na superfície. 

Clubes 

        Enfrentando 
            o Corona Vírus
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Clubes 

        Enfrentando 
            o Corona Vírus

Em Pouso alegre, dia de muito trabalho para o Governador Silveira Umbelino Dantas. 
O projeto Corona Zero atingiu todo Distrito 4560. 
Entrega do material do teste Covid 19 aos Rotary de Pouso Alegre, Três 
Corações, Boa Esperança e Varginha. 
Todo empenho é pouco para evitar que este vírus se propague. 
Faça também a sua parte!

Em Bueno Brandão, os Asilos cadastrados no Projeto Corona Zero, também 
recebem os testes independentes do local ter ou não ter um clube de Rotary. 
Rotary visa salvar vidas e proteger a população de idosos concentrada nos 
conhecidos Asilos ou instituições de Longa Permanência de idosos.
Registro da entrega pelo Governador Silveira Umbelino Dantas a cidade de Bueno Brandão.

SETEMBRO de 2020
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Clubes 

        Enfrentando 
            o Corona Vírus

É uma campanha de iniciativa do Rotary Club em parceria com a Hepatite Zero, para 
combater a contaminação por coronavírus nos Asilos do Brasil. O objetivo da campanha é 
identificar a presença do vírus nos residentes e funcionários destas instituições.
No dia 12 de Agosto de 2020, o Rotary Club Alfenas Norte juntamente com o 
Distrito 4560, realizou a entrega de 100 kits de Testes para COVID-19 para 
o Lar São Vicente de Paulo de Paraguaçu.
O material foi coletado e enviado para o Laboratório em São Paulo 
através da parceria com a equipe da Vigilância Sanitária, Secretaria de 
Saúde Municipal e o Hospital de Paraguaçu.
Todos os testes realizados, felizmente apontaram negativos.
O Rotary Club Alfenas Norte, agradece a parceria com o Distrito 4560, o 
Hospital de Paraguaçu, a Vigilância Sanitária de Paraguaçu e a Secretaria Municipal de 
Saúde de Paraguaçu.

SETEMBRO de 2020
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Clubes 
        em ação

Projeto Hepatite Zero

No dia 20 de agosto de 2020, Rotary e 
Interact Club de Oliveira realizaram mais 
um projeto, que consistiu na realização de 
112 testes de Hepatite C na Fazenda São 
Paulo. Todos os testes acusaram negativo 
para o vírus causador da Hepatite C, que 
ataca o fígado provocando inflamações. 

Agradecemos o apoio de todos os 
envolvidos, em especial a Secretaria de 
Saúde e a Fazenda São Paulo.  

Rotary Club de Oliveira em Ação.

Teste de Hepatite  sendo 
aplicado também no Rotary 
de Divinópolis Leste.

SETEMBRO de 2020
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Clubes em ação
O Ratary Club de São Tiago, 
numa ação de solidariedade, 
doou:

Ÿ 21 cobertores para o albergue 
São Francisco de Assis;

Ÿ 01 andador para o Banco de 
cadeiras de rodas e de banho;

Ÿ 50 toalhas de banho para o 
hospital São Vicente de Paulo

 

SETEMBRO de 2020



19

O Rotary Abre OportunidadesDistrito 4560

Rotary

Clubes em ação
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Rotary em Ação trabalhando por um planeta mais verde!

Companheiros do Rotary de Piumhi preocupados com meio 
ambiente  plantaram, nas praças e parques da cidade,  
várias  sementes de árvores nativas.  As sementes foram 
cedidas   pela Companheira Ana Felicio e pelo 
Companheiro Edson Morais Mendonça  do Rotary  Club  de  

Caxambu, proprietários da Empresa Social  Cantinho da 
Árvore , comprometida com o reflorestamento e a recuperação  

de nascentes.
 
Parabéns a todos os envolvidos nesta grande parceria.
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        em ação
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Clubes 
        em ação

www.entervia.com.br
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ASR EM AÇÃO

Trabalho bonito da Casa da Amizade de Itaúna. 

A dinâmica Presidente Simone Batista não espera acontecer.  

Foram levar ajuda ao Asilo Frederico Ozanan, cesta básica para famílias 
carentes e na Semana do Aleitamento Materno fizeram doação de vidros ao 
hospital local. 

De plaquinha em mãos, zelaram pela imagem pública da Associação.  

SETEMBRO de 2020
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ASR EM AÇÃO

ASR de Três Corações já preparou suas casinhas, com muito cuidado e 
dedicação, para espalhar pelo comércio local. 

Com a ajuda de todos vamos erradicar a pólio no mundo

SETEMBRO de 2020
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ASR EM AÇÃO

A Casa da Amizade de Itapecerica e sua Presidente Carol sente-se honrada 
em receber nesta noite extraordinária mais uma associada. 

Lilian Trigueiro ou Lilika é uma grande empresária e um ser humano ímpar. 

Ao seu esposo recém empossado no R.C.de  Itapecerica, João Trigueiro os 
nossos votos de plena realização na organização.
  
Sejam muito bem -vindos! 
Estamos muito felizes.

SETEMBRO de 2020
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SEU CLUBE TAMBÉM PODE
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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:
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Wellington José Borges - Rotary Club Itaúna Cidade Educativa

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

SETEMBRO de 2020



IS B ER
O ER

Let’s Sum

www.letssum.com.br
@lets.sum @sum_let

Av. Dr. Miguel Gonçalves, 1611
Bairro das Graças - Itaúna - MG

pousadavovoeva@gmail.com

@pousadavovoeva

Pousada Vovó Eva

(37) 99838-8990

www.pousadavovoeva.com.br

www.multimarcasconsorcios.com.br

@multimarcasconsorciosmatriz

Multimarcas Consórcios

(31) 98406-1214
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Rotary Club Elói Mendes Rotary Club de GuaxupéRotary Club de Itaúna - Cidade Universitária

Rotary Club de Itapecerica  Rotary Club de Itapecerica

30

Rotary Club de Três Corações

O Rotary Abre OportunidadesDistrito 4560

Rotary

Rotary Club de Itaúna - Cidade Universitária

Rotary Club de Pimhuí

IS B ER
O ER

SETEMBRO de 2020


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30

