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Durante uma reunião recente pelo Zoom com rotarianos e 
rotaractianos, olhei para os rostos sorridentes na minha tela e 
percebi o quanto nossa organização mudou em um curto espaço de 
tempo. Ficou claro que não há como as coisas voltarem a ser como 
antes no Rotary — e eu vejo isso como uma oportunidade!

Inovações e mudanças estão ocorrendo em tantos níveis que 
tivemos que repensar e refazer o Rotary. A nova flexibilidade que 
temos na nossa organização está se mesclando à cultura digital 
para impulsionar mudanças de maneiras que muitos de nós não 
conhecíamos. Podemos aprender muito com pessoas como 
Rebecca Fry que, apesar de ter só 31 anos de idade, já tem 15 anos de experiência no 
Rotary.

Vejo o Rotary como uma plataforma fenomenal para mudar o mundo. Acredito que 
posso ter uma influência maior e capacitar outras pessoas a criarem a mudança que 
desejam ver no mundo. Tenho uma nova perspectiva do que é liderança graças às 
experiências que tive no RYLA e no Rotaract, e também à oportunidade de servir como 
presidente fundadora do Rotary Social Impact Network, que é um novo e-club.

Envolver ex-participantes de programas rotários é fundamental para a formação de 
novos clubes. Nosso clube é a prova de que rotaractianos e ex-participantes de 
programas querem ingressar no Rotary, mas isso às vezes não acontece por não 
conseguirem encontrar o clube certo. Nosso clube tem 31 associados, com idades 
entre 23 e 41 anos, e quase todos participaram de programas do Rotary.

Precisamos integrar e alinhar o Rotary aos nossos objetivos pessoais e profissionais. A 
proposta para a fundação do clube foi projetar um modelo personalizado de Rotary que 
se concentra em agregar valor aos associados. Também procuramos alavancar as 
conexões — através dos Grupos de Companheirismo, Grupos Grupos Rotary em Ação 
e parcerias internacionais — a fim dos nossos associados vivenciarem o Rotary além 
do clube.

Nosso clube se reúne e gerencia a maioria dos seus projetos on-line por meio do 
Microsoft Teams, uma plataforma que permite engajar nossos associados 24 horas por 
dia. Isto significa que nosso clube não está geograficamente vinculado a nenhum local, 
e por isso, temos companheiros na Austrália, Alemanha, Itália, México, Tanzânia e 
Estados Unidos.

Outra característica que temos é que medimos o impacto dos nossos projetos. Para o 
mês de julho, criamos uma campanha de conscientização sobre a importância de 
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reduzir o uso de plásticos que chegou a mais de 6.000 pessoas. Este é um projeto com 
impacto tangível do qual qualquer um pode participar, de onde quer que esteja. Tenho 
muito orgulho de que, por meio do nosso clube, estamos reunindo as pessoas em um 
novo tipo de experiência rotária. O futuro nos aguarda.

Todos os Rotary Clubs podem inovar, assim como o clube da Rebecca. Temos que 
confiar e aprender com eles, e lhes dar todo apoio. As mudanças no Rotary acontecem 
nos níveis básicos, com os clubes na linha de frente definindo o que este novo Rotary 
pode e deve ser.

A mudança é constante, e temos muito há fazer em diversas áreas. É importante 
celebrarmos as contribuições de pessoas de todas as origens e promovermos 
representantes de grupos sub-representados para participem mais do Rotary.

Temos ao nosso alcance as ferramentas para tornar o Rotary mais inclusivo, mais 
relevante e mais divertido. Vamos usá-las e veremos como O Rotary Abre 
Oportunidades para nós e para todos os quais que cruzam o nosso caminho.
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Mário César de Camargo 

Diretor do Rotary international
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Instituto virtual: futuro do Rotary?
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“Eu nunca penso no futuro. Ele não tarda a chegar.” – Albert Einstein

Os efeitos da pandemia no Rotary ainda serão objeto de análises e estudos. O momento 
corrente é tão esfumaçado e nebuloso quanto as queimadas pantaneiras, considerando-se os 
eventos recentes.

A pandemia atropelou o Instituto Rotary do Brasil presencial, limitado aos governadores. Por 
outro lado, ao migrar para o ambiente virtual, abriu oportunidades para a participação do mundo 
do Rotary em nosso país, formado por mais de 52 mil voluntários. E de forma gratuita, por óbvio, 
como parece ser expressiva parcela das iniciativas digitais.

O chair Valdomiro Oliveira Junior, o cochair Henrique Trindade e eu estávamos apreensivos. 
Nunca antes na história do Rotary (opa: essa frase saiu sem querer, mas é verdadeira) 
havíamos estruturado um Instituto virtual. Mas a transformação, que tomaria cinco anos, nos 
concedeu cinco meses. Com um detalhe: orçamento zero, quando um Instituto custa entre 500 
mil e 1 milhão de reais.

O evento começou no dia 11 de setembro e terminou no dia 13. O balanço? Interessante quiçá 
seria a melhor sensação. Vamos à contabilidade dos pontos negativos e positivos.

Conteúdo: superior em termos de (re)conhecimento rotário. Vários atores de sucesso tiveram 
palco, como campeões de desenvolvimento do quadro associativo, de captação para a 
Fundação Rotária e novos modelos de clubes. Pela primeira vez, incorporamos o Rotaract e o 
Interact ao programa oficial e contamos com três presidentes internacionais: o atual, Holger 
Knaack; o eleito, Shekhar Mehta; e Jennifer Jones, a escolhida para presidir o Rotary em 2022-
23. Tivemos o seminário Mulher em Rotary, com participação de Sylvia Whitlock, primeira 
presidente de clube na história de nossa organização, e sessões dedicadas ao Instituto de 
Liderança Rotária; aos Núcleos Rotary de Desenvolvimento Comunitário; à Academia 
Brasileira Rotária de Letras; à revista Rotary Brasil; às Obras Sociais Irmã Dulce; ao 
Intercâmbio de Jovens; à Associação Brasileira da The Rotary Foundation (ABTRF); à 
erradicação da pólio, com a presença de Ann Lee Hussey, ex-governadora de distrito do Maine, 
nos Estados Unidos, e vítima da doença; além de depoimentos emocionantes de ex-
intercambistas e famílias hospedeiras cujas vidas mudaram com essa experiência. Perdemos 
em termos de atração externa, celebridades, políticos ou líderes profissionais.
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Custo: sem comentários, nada bate custo zero.

Pontualidade: imbatível. Com vídeos pré-gravados e controle rígido de tempo pelo Zoom, 
as sessões terminaram no horário. Quando excediam, o tempo era compensado no bloco 
posterior. Uma lição para o Instituto presencial em Salvador, no ano que vem.

Audiência: os Institutos presenciais no Brasil são dos maiores do mundo, com 1.500 
participantes (Índia e Filipinas nos superam, com mais de 2.000). Nesse Instituto virtual, 
segundo relatório do YouTube, contabilizamos 5.725 inscritos e 2.600 visualizações nas 
plenárias [os números correspondem ao dia 14 de setembro], acrescidos da turma de 
controle no Zoom. Creio que o objetivo de expandir o horizonte além dos governadores foi 
alcançado. Em vários depoimentos, rotarianos cujos conhecimentos limitavam-se às 
conferências distritais confessaram interesse em adquirir aprendizado comparecendo ao 
próximo Instituto presencial. Efeito positivo: o de criar demanda por informação. De 
negativo, naturalmente, a falta do aperto de mão, a fofoca no café e no bar do hotel, o abraço 
afetuoso na chegada, a saudade que só o olho no olho supre. Rotariano precisa disso.

Feito inusitado: desde o meu primeiro Instituto, em Brasília, no ano de 1998, não me recordo 
de ter participado de outro com foco em captação de recursos para a Fundação Rotária. 
Mas, fato inédito, um desafio lançado pelo coordenador regional da Fundação Rotária 
Hiroshi Shimuta, de conceder pontos para a outorga de títulos Companheiro Paul Harris, 
secundado por Marcos Franco, da ABTRF, almejava arrecadar 60 mil dólares. Em seguida, 
escalou o repto, no que foi bancado pelo governador Watson Travassos, com 50 mil 
dólares, seguido pelo membro da Sociedade Arch Klumph Oswaldo Takata, com 30 mil 
dólares, e pela ex-governadora Maria Vital, com 10 mil dólares. Resumo da ópera: 240 mil 
dólares arrecadados no Instituto para a Fundação Rotária. Uma evidência de que, mesmo 
em tempos de crise, oportunidades incríveis são geradas por rotarianos com espírito de Dar 
de Si Antes de Pensar em Si.

Conclusão? O futuro é híbrido, com o presencial e o virtual correndo concomitantemente. A 
expectativa é mesclar os pontos positivos de um ambiente aos do outro. Onde havia uma 
ameaça, o Rotary prova mais uma vez que abre oportunidades pela conexão com o mundo. 
Não pensamos no futuro: ele já está entre nós.

www.casariosonline.com.br

(37) 3341-3000
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A importância da campanha de vacinação contra o vírus 
selvagem, o vírus da poliomielite

Companheiros, no Brasil o mês de março de 1989 foi marcado pela 
notificação do último caso de poliomielite no país, doença conhecida 
como paralisia infantil. 

Em 1984 o país recebeu da Organização Pan-Americana de Saúde a 
certificação de área livre de circulação do poliovírus selvagem do seu 
território. 

No entanto, sabemos e temos consciência que a não-ocorrência de 
poliomielite na Região das Américas não é o suficiente, pois pode ser 
reintroduzida na região através do fluxo de viajantes oriundos de 
países nos quais ainda há circulação do poliovírus selvagem.

Os países das Américas devem tomar medidas imediatas para aumentar a cobertura da 
vacinação contra a pólio para 95%, aconselha a Organização Pan-Americana da 
Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS). 

Esse chamado, feito após relatos de que a cobertura em muitos países das Américas está 
abaixo dos níveis recomendados, ocorre pouco antes do Dia Mundial Contra a Pólio, que é 
marcado todo ano no dia 24 de outubro. 

As Américas têm permanecido livres de casos de poliovírus selvagem por 27 anos, sendo o 
último caso detectado em 23 de agosto de 1991, no Peru. Os países da região conseguiram 
eliminar a pólio alcançando altas taxas de cobertura vacinal de crianças e por meio de uma 
vigilância epidemiológica continuada para garantir a detecção precoce de surtos. 

Ao alcançar e manter uma alta cobertura vacinal e ao fortalecer a vigilância epidemiológica, 
podemos transformar em realidade o sonho de um futuro livre da pólio no mundo.

Precisamos conscientizar nossas comunidades, inclusive a rural, a levarem seus filhos para 
vacinarem. Não podemos baixar a guarda contra esse vírus selvagem de maneira alguma. A 
poliomielite é uma doença altamente contagiosa causada por um vírus que invade o sistema 
nervoso, resultando em paralisia em questão de horas. Afeta principalmente crianças menores 
de 5 anos e é transmitida de pessoa para pessoa. 

Embora não haja cura, o vírus é evitável pela vacina. A vacina contra a poliomielite, 
administrada várias vezes, pode proteger a criança por toda a vida. 

Se uma criança permanecer infectada, as crianças no mundo inteiro estão em risco de contrair 
essa doença. A falha em erradicá-la pode resultar em cerca de 200.000 novos casos a cada 
ano atingindo, em 10 anos, todo o mundo. 
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Diante desse cenário, esforços globais de saúde pública estão em curso para erradicar a pólio, 
por imunização de todas as crianças até que a transmissão do vírus cesse completamente e o 
mundo se torne livre da doença.

Em 29 de setembro de 1979, voluntários deram gotas da vacina oral antipólio à crianças, em 
um posto de saúde, em Guadalupe Viejo. O evento aconteceu na região metropolitana de 
Manila e contou com a participação de rotarianos e representantes do Ministério da Saúde das 
Filipinas. Quando James Bomar Jr., então presidente do RI, pingou as primeiras gotas da 
vacina na boca de uma criança, ele lançou a iniciativa de vacinação contra a poliomielite nas 
Filipinas. 

Foi assim que começou o primeiro projeto financiado com o subsídio 3-H.Bomar e o ministro da 
Saúde das Filipinas, Enrique Garci, haviam assinado anteriormente um acordo por meio do 
qual o Rotary International e o governo filipino se comprometeram a vacinar cerca de 6 milhões 
de crianças contra a pólio. 

A iniciativa se estenderia por vários anos, e custaria cerca de US$ 760 mil dólares.Em uma 
entrevista dada em 1993, Bomar lembrou que, durante a viagem, o irmão de uma das crianças 
que ele havia vacinado, puxou a perna de sua calça para chamar a sua atenção e disse: “Muito 
obrigado, Rotary”.

O sucesso do projeto levou o Rotary a formar a erradicação da pólio uma prioridade. O Rotary 
lançou a campanha Pólio Plus, em 1985 e foi membro fundador da iniciativa global de 
Erradicação da Pólio, em 1988.Graças à dedicação e trabalho do Rotary e dos nossos 
parceiros, mais de 2,5 bilhões de crianças receberam a vacina oral contra a pólio.

O Dia Mundial Contra a Pólio foi criado pela Rotary International para comemorar o nascimento 
de Jonak Salk, que liderou a primeira equipe a desenvolver uma vacina contra a poliomielite. 

Desde então, o dia tem sido usado para aumentar a conscientização sobre a importância da 
vacinação na erradicação do vírus. O dia é comemorado todos os anos em 24 de outubro.

Companheiros, nossos esforços contra esse vírus selvagem só nos trazem orgulho por 
podermos participar de uma campanha tão importante, salvando nossas crianças desse mal 
que tantas vidas ceifou.

Precisamos estar atentos para que esse vírus não volte a infectar nossas crianças. 

Daí o nosso trabalho junto à nossa comunidade de conscientização da vacinação de nossas 
crianças.

Sentimos orgulho em sermos rotarianos.



Mensagem da Coordenadora Distrital
Heline Dantas
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Casa da Amizade. 

ASR - Associação de Senhoras de Rotarianos ou outras 
denominações correlatas, é uma entidade formada por esposas de 
rotarianos, senhoras e senhoritas da sociedade, na qualidade de 
sócias cooperadoras, beneméritas e honorárias. Destaca-se que a 
participação é voluntária, ou seja, somente ingressam aquelas que 
se sentirem inclinadas ao desempenho da gloriosa missão de servir. 

As Casas da Amizade ocupam-se de promoções sociais e 
benemerentes, colaboram voluntariamente nas realizações 
comunitárias empreendidas pelas suas iniciativas ou pelos Rotary 
Clubs. 

Independentemente das definições de caráter técnico e jurídico, 
podemos afirmar que a Casa da Amizade é um grupo de pessoas 
com grande vontade de trabalhar, que voluntariamente adotaram os 
lemas: “mais se beneficia quem melhor serve” e “dar de si antes de pensar em si” (texto extraído da carta 
mensal distrito 4651).

Como tudo começou: 
Ÿ No Brasil, a primeira Casa da Amizade surgiu em Bauru, SP, em 1938. 
Ÿ No exterior, elas têm uma história ainda mais antiga. De 1905, quando o Rotary foi fundado, até sua 

expansão para a Inglaterra (1911), França (1921), Holanda (1922), Itália e Bélgica (1923), as 
mulheres de rotarianos formavam comitês com a duração das poucas festivas, recepções e 
iniciativas rotárias aos quais elas eram raramente convidadas (o mesmo fenômeno se verificava no 
Brasil). 

Até que 15 de novembro de 1923, na cidade de Manchester, Inglaterra, 27 esposas de rotarianos se 
reuniram para criar uma associação permanente. Margarette Golding foi eleita presidente de um comitê 
da associação para convocar as companheiras que não haviam comparecido àquele primeiro encontro. 

Na  reunião seguinte, em 10 de janeiro de 1924, algumas iniciativas começaram a ser realizadas: fundos 
foram levantados e roupas de lã foram enviadas para hospitais locais. Na ocasião, Margarette sugeriu a 
nomenclatura Inner Wheel [roda interna, em português]. Em 1927, mais cinco entidades foram fundadas 
na Inglaterra e a ideia se expandiu para a Europa continental. 

A Casa da Amizade, assim como o Rotary, é uma reunião de voluntários, pessoas de mentes e corações 
abertos para a beleza que existe em  trabalhar  pelo próximo sem receber nada em 
troca. É um  lugar de pessoas  felizes, que  comungam  ideias e entram em ação  
para  causar impacto  positivo nas suas comunidades. É um lugar onde um dos  
seus principais  objetivos é a amizade,  pois somente a união  tornará tudo muito 
mais  fácil de se realizar.

``Sozinhas somos pétalas, unidas somos rosas´´
Heliiane Dantas 
Coordenadora Distrital
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MÊS DE OUTUBROMÊS DE OUTUBRO

AGENDA DO GOVERNADOR
Visitas Virtuais

@useparaisodascapas
rededelojasparaisodascapas
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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 

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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O Rotary Club Alfenas-Norte comemorou 50 anos de vida, tendo sido admitido em 
Rotary International no dia 24/09/1970. 

Ainda conta com dois sócios fundadores em seu quadro de associados, sendo os 
companheiros CEZAR DE OLIVEIRA e MARCOS JOSÉ DUARTE DIAS, a quem 
rendemos homenagens por serem entusiastas  da causa rotária e frequentadores 
assíduos das reuniões presenciais. 

A todos os membros do Rotary Club Alfenas-Norte, nossa homenagem!!! 
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50 ANOS
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        Enfrentando 
            o Corona Vírus
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Na terça-feira (08/09),  o Rotary Club Cafezais, em parceria com a 
Secretaria de Saúde de Guaxupé, realizou a ação "Corona 
Zero".

O Rotary forneceu o material para realização do teste PCR em 
que a coleta é feita com o cotonete (Swab), o valor de cada 
teste custa em média R$350,00 e é mais complexo e fica 
pronto em uma semana.

Em Guaxupé foram realizados exames nos idosos da Vila Frederico 
Ozanam e no Lar São Vicente, além dos técnicos e cuidadores. Os exames começaram a 
ser feitos as 8 da manhã no Lar São Vicente em seguida os enfermeiros da Secretaria de 
saúde realizaram a coleta, os resultados ficam prontos em sete dias e são entregues aos 
médicos responsáveis pelo idosos.

De acordo com Cida Bolonha, secretaria executiva do Rotary Club Cafezais “no Brasil o 
Rotary já realizou 27.057 testes iguais a este que estamos oferecendo aos idosos, após a 
coleta do material a Secretaria de Saúde vai levar para Barueri na Grande São Paulo 
onde os exames são feitos. Fora o custo das viagens a São Paulo que são de 

r e s p o n s a b i l i d a d e  d a 
prefeitura municipal o custo 
é de R$ 42.350,00 valor que 
o  R o t a r y  a s s u m e 
integralmente.
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Rotary Club de Cruzília: projeto Corona Zero

Foi feita a testagem do Coronavirus em 04 asilos de nossa Região: os 02 de Cruzília, 01 de 
Aiuruoca e outro de Minduri. 

O CORONA ZERO: é uma companha de iniciativa do Rotary Club em parceria com o Hepatite 
Zero, programa com apoio do governo Federal, para combater a contaminação por coronavírus 
nos asilos do Brasil. 

O projeto contou com o apoio das prefeituras, secretarias de saúde, enfermeiros e o pessoal 
dos asilos. Foi uma corrente do bem, com a ajuda de muitas pessoas voluntárias. Isto mostra 

que juntos podemos fazer 
grandes ações.

Parabéns a todos os 
envolvidos.
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Mais um Projeto realizado.

Campanha do RC de Itajubá em Prol do Hospital de 
Clínicas Itajubá. Doação de Termômetros Digital 
Infravermelho.

Boa noticia do Governador Paulo Azevedo. 

Parabéns ao clube!

Clubes 
        em ação
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Clubes em ação
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O Rotary Club de Pains finalizou o projeto Redação Nota 10, onde os 
três primeiros lugares receberam premiações em dinheiro. 

Tivemos a imensa satisfação da presença do nosso governador Silveira.

Trabalhando Educação Básica.
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Rotary Club de Machado faz 
doações para o Lar São Vicente 
de Paula.

Esta semana, o presidente 
M a r c o s  M i l a n  C o r s i n i 
acompanhado dos companheiros 
Rodrigo Rodrigues Pereira e 
Amilton Neves Domingues fez a 
en t rega  de  180  qu i l os  de 
alimentos para o asilo da cidade 
de Machado. Legumes, frutas 
verduras e hortaliças ajudarão na 
alimentação dos idosos internos 
no local. Recentemente também 
foram doados cestas básicas, 
m á s c a r a s  e  á l c o o l  g e l . 
Semanalmente o Rotary Club de 
Machado mantém essas doações 
que também são feitas para o 
asilo da cidade vizinha de Poço 
Fundo.

Passando pela cidade de Itaúna o 
G o v e r n a d o r  S i l v e i r a  e  a 
Coordenadora Heliane tiveram a 
oportunidade de conhecer  a futura 
sede do Rotary de Itaúna Cidade 
Universitária. 

Uma bela construção com muito 
empenho dos associados.

Um sonho se realiza sonhando, 
sempre olhando para o alto.
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O Rotary de Divinópolis Leste inaugurou a sala de capacitação na APAE com 
recursos do subsídio distrital da Fundação Rotária . O momento foi excepcional.

www.entervia.com.br
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Em 23.09.20 o Rotary Club de Capitólio, através 
do SUBSÍDIO DISTRITAL, fez a entrega do 
aparelho (VPAP) para uso de fisioterapia 
pulmonar, à APAE ( Associação de pais e amigos 
dos excepcionais de Capitólio), com a presença  
mac iça  dos  ro ta r ianos ,  au tor idades e 
representantes de entidades. 

O presidente atual Wilson Gonçalves da Silva ( 
Baixinho ) falou da importância dos trabalhos e 
projetos já executados pelo Rotary na 
comunidade de Capitólio neste tão pouco tempo 
de existência , ressaltou ainda a parceria e apoio 
com as entidades da cidade ..... o presidente da 
APAE, Délio Souza, agradecido, em nome da 
entidade falou  da importância  e benefício desta 
ferramenta nos trabalhos das fisioterapias. 
Reconhecem o trabalho do Rotary no mundo 
inteiro e parabenizou a todos rotarianos 
principalmente aqueles que dedicam  seus 
trabalhos a comunidade de Capitólio!
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Em tempos de pandemia, a 
criatividade de cada clube 
para arrecadar fundos... 
Parabéns, rotarianos! 



A live de Itapecerica foi realmente um sucesso. 
A imagem do Rotary, Casa Da Amizade Itapecerica e Interact  atingiu até o exterior. 
Várias doações de cestas básicas e recursos.  
Mais de mil visualizações. 
Parabéns aos Presidentes Evaldo, Aumarina Carolina P. Carvalho e ao jovem Bruno Costa 
Ribeiro.

24

O Rotary Abre OportunidadesDistrito 4560

Rotary

Clubes 
        em ação

OUTUBRO de 2020

Resultado da doação de Cestas Básicas 
recolhidas na Live da Família Rotária foi 
entregue pela Presidente Aumarina 
Carolina P Carvalho, representantes do 
Rotary e Interact a dois seguimentos de 
nossa comunidade: A Paróquia de São 
Bento na pessoa do Padre Anderson 
Nunes e ao João Batista Educandário.

Serão destinadas a atender famílias 
cadastradas. 

Missão cumprida.  
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Formatura é aquele momento em que um ciclo construído 
com muito esforço chega ao fim, um momento único e 
muito especial para todo estudante e sua família. 

Em decorrência da pandemia muitas formaturas tiveram 
que ser canceladas ou adiadas. 

Alguns dias atrás nosso intercambista outbound João 
Victor recebeu em sua casa seu diploma de conclusão do 
Ensino Médio diretamente dos Estados Unidos! 

“Quando soube que meu intercâmbio tinha chegado ao 
fim e que a formatura, baile, estavam cancelados, fiquei frustrado porque havia colocado muita 
expectativa, até porque lá (Estados Unidos) existe toda uma exaltação em relação a formatura 
de ensino médio, para eles formar no High School é tão importante quanto se graduar na 
faculdade. Há todo aquele ritual de levantar-se e todos juntos jogar os capelos para o alto, 
concluindo uma das principais tradições de formatura. 
Eu estava muito ansioso, e o cancelamento da cerimônia me abalou um pouco.

Depois, acabei percebendo que milhares de pessoas estão morrendo (devido ao coronavírus) e 
eu não conseguiria comemorar com a mesma alegria um momento desses... 

Quando recebi o diploma aqui em casa eu e minha família explodimos de alegria. Eu não 
poderia estar mais feliz e grato a Deus, ao Rotary e a todos que fizeram parte dessa 
conquista...”
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Transforme um panetone em
ações de amor pelo mundo inteiro!

          atal, época de renovação, de promover o amor, 
a esperança, de ser grato pela vida, família e amigos 
que tornam a nossa caminhada mais leve e prazerosa.

Época de demonstrar o prazer de ser Rotariano e 
tornar o mundo um lugar melhor através de nossas 
ações, projetos e doações.

O panetone da amizade nos permite presentear a 
quem queremos bem e, ao mesmo tempo, salvar vidas 
por todo o mundo através de nossas doações à 
Fundação Rotária.

N

Feliz Natal e um 2021
de esperança e muita amizade!

Acesse vendas.rotary4560.org.br
e faça seu pedido até 15/11/2020

COMPRE HOJE
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AGENDA DA COORDENADORA DAS ASRs
Visitas Virtuais
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MÊS DE OUTUBRO

07 DE OUTUBRO – ÁREAS 04 E 05 - BOM 
SUCESSO, BOA ESPERANÇA, ALFENAS E 
MACHADO

14 DE OUTUBRO - ÁREAS 06 E 07 - 
IGUATAMA, CARMO DO CAJURÚ, ITAÚNA, 
DIVINÓPOLIS LESTE E DIVINÓPOLIS OESTE

21 DE OUTUBRO – ÁREA 08 –CLÁUDIO, 
ITAPECERICA, OLIVEIRA E SÃO TIAGO
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Vejam as meninas da Casa da Amizade Divinópolis- Oeste trabalhando a  área de enfoque 
Educação Básica.  
Na expectativa, dos resultados inesperados da Pandemia estão junto aos pais buscando 
soluções.
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Lixo: Seu "lixo" com a destinação correta

A ASR (Associação de Senhoras de Rotarianos) de 
Iguatama, conhecida como Casa da Amizade, através de 
um projeto de SUSTENTABILIDADE conseguiu com a 
venda de sucatas (ferro, alumínio, latinhas, papelão e 
pets) uma cadeira de banho que foi doada para Casa de 
Repouso Bem Viver Divina Vieira de Iguatama, e um 
Andador destinado ao Banco de Rodas do Rotary(que 
possue desde cadeiras de rodas, cadeiras de banho, 
andadores e muletas para o empréstimo para 
comunidade, quem precisar de utilizar).

Parabenizamos aos ideal izadores do pro jeto 
Sustentabilidade, Marina e Edvander e agradecemos ao 
Francisco Marcelo pela doação da "carcaça" da caçamba 
do caminhão.

Semear idéias ecológicas e plantar sustentabilidade para 
colhermos um futuro fértil e consciente.
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Mesmo em tempos de pandemia a ASR de Itaúna não perde oportunidade de cuidar da 
imagem pública, divulgando sua marca através das máscaras personalizadas. Grande idéia!
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Ótima reunião vitual da visita da COORDENADORA HELIANE!
Com as companheiras das ASRs de Monte Sião,  Itajubá e Ouro Fino
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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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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
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Rotary Club de Três Corações
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Rotary Club de Itaúna - Cidade Universitária

Rotary Club de Pimhuí
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