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SITE: www.rotary4560.org.br

https://www.instagram.com/distrito4560/

https://www.facebook.com/rotary4560/

https://www.youtube.com/channel/UC-
tjrWw2FTVVOmAL5DGrccA/videos

Acesse nossas redes,
Fique por dentro de tudo 

que acontece no Distrito!
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C o m p a n h e i r a s  ( o s )  e 
Senhoras das ASR,
  
Nunca se esqueçam de que Deus tem sempre 

planos para as nossas vidas. 
E que Ele só coloca em nosso caminho obstáculos que somos 

capazes de ultrapassar.
Por isso, neste Natal devemos agradecer  a Deus por tudo de bom que 
recebemos e pelos livramentos que Ele  nos concedeu. 
Fomos presenteados com a vida! 
Sabemos que este ano não foi fácil, mas que saibamos aproveitar as boas 
energias do Natal para nos fortalecer e para recebermos as bênçãos de 
Deus.
Que tenhamos sempre pensamentos positivos e que fiquemos  perto das 
pessoas que nós  amamos.
O Governador Silveira Dantas e eu desejamos a todos um Natal repleto de 
amor e que o Ano Novo traga muita energia positiva, realizações e 
oportunidades de companheirismo. 

Que em 2021 vocês sempre encontrem um tempo para celebrar a vida!

Boas Festas!
Heliane DantasCoordenadora das ASR 2020/2021



Mensagem do Presidente do Rotary International 2020-21
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Ao pensar em 2020, vejo como a nossa vida mudou. A pandemia de covid-19 
trouxe dor e perda para muitos. E para a grande maioria de nós, nossa vida 
diária, tempo em família e trabalho também mudaram. Chegamos ao final 
deste ano difícil não de forma individual, mas estendendo a mão ao próximo, 
como sempre fazemos no Rotary. A cada ano que passa, eu me orgulho mais 
da nossa organização.

Vou lembrar de 2020 como um ano de grandes mudanças e força para nós, 
em que o Rotary não parou, apesar da pandemia. Removemos obstáculos, 
encontramos novas formas de nos conectar e adotamos abordagens 
diferentes de serviços humanitários, como projetos e arrecadação de fundos 
pela internet. Convidei duas rotarianas para contarem suas histórias, 
ilustrando como o Rotary se fortaleceu este ano.

Quando a pandemia fez com que tudo fosse fechado, nosso emergente e-club já estava prestando 
serviços pelo meio digital, inclusive internacionalmente. Catorze americanas e eu, associadas de 
diferentes Rotary Clubs, estávamos usando o WhatsApp para orientar mulheres empreendedoras na 
zona rural da Costa Rica, ajudando-as a desenvolver sua empresa de ecoturismo: a RETUS Tours. O 
projeto cresceu e agora 30 rotarianas oferecem consultoria e ajuda com relação ao site e às mídias 
sociais da RETUS. O mais importante é que continuamos construindo relacionamentos e capacitando 
essas mulheres para transformarem sua vida, e fazemos tudo isso pela internet. Eu até ajudei uma 
delas, a Rosa, a preparar uma apresentação em inglês para uma conferência internacional on-line. 
Embora o nosso engajamento com as mulheres da Costa Rica exija algumas atividades práticas, o 
impacto mais transformador não exigiu encontros presenciais.
- Liza Larson, Rotary E-Club Engage e Rotary Club de Plano East, Texas

Eu era presidente do meu clube quando a covid-19 surgiu, e muitos associados ainda não tinham 
Zoom. Apenas 10 dos nossos 53 companheiros participaram da primeira reunião pela plataforma on-
line durante a pandemia. Para ajudar a engajar nossos associados, pensei em convidar palestrantes 
de todo o mundo para as nossas reuniões. Muitos líderes rotários, um Bolsista Rotary pela Paz e até 
mesmo o presidente Holger Knaack visitaram e falaram com o nosso clube virtualmente. O índice de 
comparecimento às reuniões aumentou e, ao mesmo tempo, os custos diminuíram devido à 
eliminação das refeições. Até alguns associados que trabalhavam fora da cidade e perdiam as 
reuniões voltaram a participar. O registro das nossas reuniões on-line no Meu Rotary contribuiu a 
conexões com clubes de todo o mundo, e a reunião conjunta da qual Holger participou atraiu mais de 
300 visitantes. Também arrecadamos mais fundos, com doações de associados e visitantes para 
nossos projetos. Para continuarmos sendo flexíveis, passamos a fazer reuniões híbridas. Para mim, 
2020 tem sido o melhor ano no Rotary, pois fiz muitos novos amigos.
— Blessing Michael, Rotary Club of Port Harcourt North, Nigéria

Essas histórias devem nos dar todas as razões para mantermos o otimismo em relação ao Rotary no 
ano que vem. Não estamos apenas sobrevivendo; estamos ganhando força. Estamos descobrindo 
como a nossa organização é extremamente resiliente. Estamos vendo, em primeira mão, como O 
Rotary Abre Oportunidades – mesmo durante uma pandemia – para crescermos e nos conectarmos, 
e engajarmos nossos associados e as comunidades a que servimos.

Diretamente da nossa casa, em Ratzeburg, Susanne e eu gostaríamos de desejar a você e à sua 
família um ótimo fim de ano. Mal podemos esperar por todas as coisas boas que 2021 trará.



Mário César de Camargo 

Diretor do Rotary international
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Prometi na edição anterior que daria uma pausa no assunto monotemático do diretor: 
desenvolvimento do quadro associativo (DQA). Falaremos desta vez sobre a Fundação 
Rotária, apesar de contarmos com o especialista Hipólito Ferreira no Brasil e América do Sul. O 
curador e eu trocamos ênfases durante toda a gestão, ele alertando para a prioridade do DQA, 
eu mencionando a Fundação Rotária como a melhor ferramenta de engajamento de rotarianos 
de que dispomos.

Ao contrário das famosas fake news, nós rotarianos somos adeptos das true news, notícias 
fundamentadas, com números, transparência, fatos, comunicados à imprensa, registro 
fotográfico de projetos, auditoria de campo. Vamos às dez true news, notícias verdadeiras 
sobre a Fundação Rotária, neste ano 2020-21:

1 – As contribuições até 31 de outubro superaram o orçamento em 10 milhões de dólares: eram 
previstos 149,4 milhões e foram captados 159,5 milhões, o que evidencia a confiança na 
Fundação, apesar da crise da Covid-19;

2 – Os investimentos foram de 146,9 milhões de dólares contra 104,5 milhões orçados. Este 
“excesso” de 42,4 milhões investidos decorrem do êxito dos Subsídios Globais. Como disse o 
chairman Ravi Ravindran, somos vítimas do nosso próprio sucesso. Esses números não 
incluem o Fundo Polio Plus, que continua de 150 milhões de dólares anuais;

3 – Em 2013-14, eram 868 projetos para 45 milhões de dólares investidos; em 2019-20, foram 
100 milhões para 1.350 projetos (este ano, vide item 2). Enquanto os investimentos 
aumentaram 123% no período acima, a captação aumentou 5%; portanto hoje há uma pressão 
considerável sobre o caixa da Fundação;

4 – No Brasil, a ABTRF tem, até outubro, 1.027 empresas e clubes cidadãos cadastrados. O 
projeto é incrementar para 3.000 contribuintes no triênio 2019-22, o que garantiria 3 milhões de 
dólares anuais de receita;

5 – O Seguro Solidário, programa com o parceiro Porto Seguro e seguradoras do grupo, tem 
hoje 21 mil CPFs cadastrados, resultado da campanha do ano passado. Neste ano, o objetivo é 
dobrar a meta (sem piada, por favor) e atingir 41 mil CPFs cadastrados (ops, a matemática 
indica 42 mil, mas deixa pra lá);
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6 – O Rotaract, sponte sua, mobilizou suas fileiras para engajar-se na captação de recursos 
para o combate à pólio e arrecadou 13.230 dólares para o Fundo Polio Plus na campanha de 
outubro último. Isso é uma evidência do acerto da decisão do Rotary em elevar o Rotaract à 
condição de parceiro;

7 – Há uma revolta na fixação do dólar rotário. Como diretor, recebo manifestações iradas sobre 
a taxa de 5,72 reais válida para novembro. Mas toda moeda tem duas faces:

A taxa de câmbio é fruto da política econômica governamental de câmbio alto e juro baixo, não 
é do Rotary;
Nenhum dos 24 distritos brasileiros reclamou da taxa de câmbio quando, sem contrapartida 
alguma, recebeu 25 mil dólares da Fundação Rotária para o combate à Covid-19;
Também foi esquecido o fato de que, sendo recurso do Fundo Distrital de Utilização Controlada, 
o dólar foi investido há três anos, em 2017, com taxa média de 3,19 reais. Esse investimento foi 
retornado agora, em 2020, com taxa média de 5,40 reais, portanto com apreciação de 69% no 
triênio. Tampouco registrei reclamações dos rotarianos a respeito. Vale para a ida, vale para a 
volta;
8 – Até 10 de novembro, foram contabilizados 133 casos de pólio no mundo, segregados ao 
Paquistão e Afeganistão. Todos devem saber que, em agosto, a África foi declarada livre da 
pólio. O monitoramento e a logística apurada estão permitindo detectar casos em locais antes 
inacessíveis. Além disso, é verdade que a infraestrutura montada para o combate à pólio está 
ajudando na detecção da Covid-19 em determinados países, assim como ajudou no caso do 
ebola. Também procede a informação de que a “cadeia fria” estruturada para a pólio poderá ser 
utilizada numa campanha de vacinação contra a Covid-19, que dela necessite;

9 – Paradoxalmente, a taxa de vacinação contra a pólio no Brasil despencou nos últimos anos. 
Falta de casos desde 1989, insensibilidade da população ao tema, fake news sobre danos 
decorrentes da vacinação, falta de mobilização. O índice de 61,2% de crianças vacinadas 
(dados de 17 de novembro) está muito abaixo dos 95% necessários para a imunidade coletiva, 
com incríveis 53,1% em São Paulo;

10 – No ano passado, tivemos o primeiro caso de captação de recursos testamentários, 
alcançando quase 900 mil dólares, parte doada em 2019-20 e o saldo em 2020-21. Espero ser 
esse o primeiro de muitos casos nessa modalidade de doação, uma vez aberto o caminho. 
Apesar do dólar, a captação até outubro superou 1,5 milhão de dólares, uma prova da 
resiliência e crédito do rotariano na Fundação Rotária.

Muitos números, admito. Mas o verdadeiro motor sustentando esses números está nos clubes, 
nos distritos, nas comunidades: o rotariano. Vocês permitem à Fundação continuar fazendo o 
bem no mundo. E, aproveitando a oportunidade: um Natal especialmente feliz neste aziago ano 
de 2020, e que 2021 seja o primeiro ano do resto de nossas vidas.
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Companheiros e Companheiras,

Estamos finalizando, neste mês de dezembro, o primeiro semestre de 
nossa gestão. A PANDEMIA da COVID-19, infelizmente, trouxe dor e 
perdas irreparáveis para muitos e mudou sobremaneira nossa vida em 
referência às relações familiares, profissionais e rotarianas. Estamos 
nos aproximando do fim de um ano extremamente difícil, mas unidos e, 
como sempre, estendendo a mão ao próximo.

Na gestão passada o Rotary nos conectou, quase de forma profética, 
para que neste momento, através da tecnologia, abríssemos novas 
oportunidades para nós e para os outros, pois nossas ações Rotárias 
não podem parar. 

Lembraremos de 2020 como um ano de grandes desafios e grandes 
mudanças, uma vez que o vírus da COVID-19 não nos intimidou, apenas nos deixou mais 
criativos e muito mais solidários.

Estamos seguindo o conselho do Presidente do Rotary International Holger Knaack e todos os 
protocolos recomendados pelas Secretárias de Saúde, mantendo o isolamento e o 
distanciamento social necessários para a preservação de nossa saúde e daqueles que 
amamos. Por esse motivo, todo nosso trabalho foi todo realizado on-line.

Em nossas visitas virtuais, trocamos ideias com os nossos companheiros(as), havendo uma 
grande interação e muito trabalho com resultados satisfatórios e com a participação de 96% dos 
nossos clubes. Foram reuniões interessantes e muito produtivas com a presença de cada 
Governador Assistente de sua área, todos muito participativos e interessados. Foi muito bom!

Nosso Distrito, através das ações dos companheiros(as), vem se mantendo estável, com 
previsão de crescimento do Quadro Associativo para o próximo ano.

Estamos trabalhando na implantação do primeiro CLUB SATÉLITE do Distrito 4560 e com 
previsão para implantação de tantos outros. 

Também, está sendo formatado o E-CLUB, inicialmente feminino, com três encontros virtuais já 
realizados.

Neste período, fizemos cinquenta e oito visitas oficiais aos Clubes do nosso Distrito.

Foram ministradas duas ótimas palestras sobre grandes temas.

Realizamos vários e importantes Seminários da Fundação Rotária, Imagem Pública, Meio 
Ambiente, Novas Gerações para Rotaract e Interact. 

Aproveito o momento para agradecer a RDR Companheira Laís Nunes e a RDI, Companheira 



Ana Beatriz (Bia), que se empenharam com muita competência para que esse Seminário 
acontecesse. Foi simplesmente maravilhoso!

Realizamos várias   reuniões com líderes Rotários.

Fizemos a Campanha Panetone Solidário, cujo valor arrecadado será enviado à Fundação 
Rotária.

E, para fechar os trabalhos de 2020 com chave de ouro, o nosso Distrito fez um Clube Cidadão, 
sendo ele, RC Rotary Club de Pouso Alegre-Sul e duas Empresas Cidadãs, Cooperativa De 
Crédito L. AD. Alto São Francisco - RC Piumhi e Grupo Brasileiro de Estudos de Ortodontia - RC 
Pouso Alegre-Sul.

Grato a todos os companheiros(as) Presidentes, Governadores Assistentes, Coordenador dos 
Governadores Assistentes e demais membros de nossa gestão, que não medem esforços para 
que o nosso Distrito sobressaia nessa época tão difícil e singular. 

Companheiros(as), apesar de apreensivos, já estamos preparando a nossa Conferência 
Distrital que, se Deus quiser, irá acontecer, pois estamos ávidos pelo nosso encontro 
presencial, quando celebraremos a vida e os 50 anos do nosso Distrito.

Vamos nos lembrar de 2020 como um período de grandes mudanças e que, apesar das 
dificuldades e das limitações impostas pela pandemia, o nosso Distrito jamais parou. 
Removemos obstáculos e abrimos as portas para novas oportunidades e para aquisições de 
novos companheiros(as), os quais vieram enriquecer nosso Quadro Associativo. 
Por fim, gostaria de agradecer a todos desejando um FELIZ NATAL e um ANO NOVO cheio de 
paz, saúde e muita prosperidade.

Saudações Rotárias. 
SILVEIRA DANTAS
Governador Distrital 2020/2021
Distrito 4560

9DEZEMBRO DE 2020
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Mensagem da Coordenadora Distrital
Heline Dantas

Chegou novembro, o  mês  de avaliar o resultado de minhas 
visitas virtuais às  Asr - Associações de Senhoras de 
Rotarianos do Distrito 4560.
Impossibilitada pela pandemia de  realizar visitas 
presenciais, de apreciar o delicioso chá da amizade adoçado 
com carinho, de receber e oferecer os mimos escolhidos com 
esmêro, de trocar abraços com as Companheiras das Asr ... 
Impossibilitada de viver um momento tão especial, tão 
esperado pela Coordenadora, fui obrigada a  optar pelas 
visitas virtuais. 
Quando iniciei minhas visitas online, decidi não falar sobre a 
coordenadora ou sobre coordenadoria, não cobrar metas 
num momento como este, mas, simplesmente, ouvir as 
Presidentes das Casas da Amizade e suas histórias, 
entender suas dificuldades,  parabenizá-las por suas ações. 
Ou seja, pouca cobrança, muitas palavras de incentivo e apoio. 
As visitas foram feitas por Áreas, pois algumas associadas  não  possuem  habilidade com a 
tecnologia.
Imaginei que muitas ASR não participariam ou que teríamos  pouquíssimas ou nenhuma 
participante em algumas reuniões.
Para minha surpresa,  todas as representantes das ASR  estavam lá, presentes, contando 
suas histórias. Fiquei emocionada em conhecer a luta das senhoras  para manter  ativas suas 
ASR. Percebi o grande amor que todas sentem pela entidade.Grandes Casas da Amizade 
fazem trabalhos maravilhosos, pois encontraram sua maneira de enfrentar a adversidade e 
nos servem de exemplo e estímulo.
Outras realizam pequenos trabalhos, mas não menos importante para  quem os 
recebe.Porém, todas demostram um grande apreço pelo trabalho social. 
Encontrei muita dificuldade ao fazer as  reuniões, no que se refere a conexão. Não foi fácil.  Em 
outros momentos tudo saiu perfeito e  as reuniões foram ótimas, calorosas e emocionantes. 
Confesso que aprendi muito, foi extremamente gratificante este contato on-line !Sabemos que 
nada substitui o companheirismo, o calor humano, um dos principais objetivos do Rotary, mas 
afirmo que nesta caminhada eu saí mais rica, fiz amigas, recebi muito carinho virtual. 
Como Coordenadora juntamente com o Governador 2020/2021 Silveira Dantas fizemos 
história e demos início a um novo modelo de trabalho que poderá ser aprimorado e usado em 
algum momento,  pelas nossas futuras Coordenadoras e Governadores (as).  
O ponta pé inicial  foi dado nesta gestão,  sentimo-nos  gratificados por isso. Deixo aqui meus 
agradecimentos a minha Secretária, Anfitriã e Coordenadora Carmen e a minha Instrutora e 
Coordenadora Angela, que me acompanharam em todas as reuniões.  Carmen, com seu jeito 
firme de Anfitriã e Ângela com suas palavras de incentivo. 
Agradeço também as Coordenadoras Distritais e Coodenadoras de Área   pelas presenças.
Por fim, desejo a todas as damas das Casas da Amizade, dias de paz e que esse novo tempo 
abra muitas oportunidades para nós e para os outros. 
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Que tenhamos a esperança como companhia. E que  a 
nossa fé nos acompanhe, e nos conduza por caminhos 
seguros, com nossa família sempre ao nosso lado.

"Juntas somos  rosas ".

Gratidão!

Heliane  Dantas
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O Governador do Distrito 4560 do Rotary International, Silveira Umbelino Dantas, no uso de 
suas atribuições, de acordo com o que estabelece o Regimento Interno do Rotary 
International, convida os clubes que compõem o Distrito 4560 a participarem do processo de 
indicação para Governador do mesmo, para o ano rotário de 2023-2024.

O clube interessado em sugerir candidato deverá fazê-lo através de resolução aprovada em 
reunião ordinária, de acordo com o que dispõe a Seção 13.020.3 Art. 13 do Regimento Interno 
do RI. A Resolução deverá ser, obrigatoriamente, assinada pelo secretário do clube. O 
formulário com dados do Governador Designado, mais o formulário de dados biográficos 
(Currículo) do candidato (constando dados pessoais, profissionais e rotários) e uma foto 5x7 
colorida, terão que ser encaminhados ao Presidente da Comissão de Seleção para o endereço 
abaixo, por carta registrada, até o dia 30 de dezembro de 2020, impreterivelmente.

A/C do Governador Paulo Marcos de Paula Lima
Presidente da Comissão de Indicação do Governador 2023-24
Av. Sílvio Menicucci, 878 - Bairro dos Ipês 
E-mail: paulolima4560@yahoo.com
Lavras –Minas Gerais – Brasil – 37200-000

São elegíveis para o cargo todos os associados representativos de clubes do Distrito 4560, em 
pleno gozo de seus direitos, e que vier a contar com um mínimo de sete anos de associação a 
um ou mais clubes de Rotary por ocasião da posse, em 01 de Julho de 2023, e que tenham 
exercido a função de Presidente de um clube durante um mandato completo.

O formulário pertinente ao processo está anexo ao presente edital (anexo1). A Comissão de 
Indicação, composta pelos Governadores: Paulo Marcos de Paula Lima 2019-2020, Paulo 
Sérgio de Azevedo-Governador 2018-19, João Bosco Ribeiro Beze, Governador 2017-18, 
João Otavio Veiga Rodrigues Governador 2016-17, Ângelo Antônio de Freitas- Governador 
2014-15, sob a presidência do primeiro, deverá proceder à indicação do Governador 2023-24 
até o dia 31 de janeiro de 2021.

A Comissão tem a responsabilidade de indicar o rotariano mais qualificado e em condições de 
servir o Rotary na condição de Governador de Distrito, não tendo que limitar-se aos nomes 
sugeridos pelos clubes (13.020.5). 

O Presidente da Comissão de Indicação notificará ao Governador o nome do candidato 
escolhido dentro de 24 horas após o encerramento dos trabalhos da reunião da Comissão de 
Indicação.

O Governador deverá então informar aos clubes do Distrito, o nome e o clube do candidato 
designado até 72 horas do recebimento da notificação do Presidente da Comissão de 
Indicação. Deverá o Governador oficializar a indicação em quinze dias caso não haja nenhuma 
manifestação contraria por parte dos candidatos não indicados. Caso não se chegue a um 
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consenso sobre a indicação, e em obediência ao que dispõe a seção 13.020.7, dar-se-á nova 
votação, via postal, até o dia 28 de fevereiro de 2021. O rotariano opositor que discordar da 
decisão deverá ter obrigatoriamente participado do processo seletivo como candidato e 
seguir-se-á o que preceitua as seções 13.020.7 a 13.020.11 do Manual de Procedimento 2019.  

Inexistindo oposição, o Governador declara o candidato selecionado pela Comissão como 
Governador Designado e notificará aos clubes do Distrito.

Dada a necessidade de cumprimento do que dispõe a Seção 13.010, do Artigo 13, do 
Regimento Interno do RI, os prazos especificados no presente edital serão improrrogáveis.

Varginha, MG, 19 de DEZEMBRO DE 2020.

Silveira Umbelino Dantas - Governador do Distrito 4560 2020-21 de RI. 

15DEZEMBRO DE 2020

ABERTO O PROCESSO 
PARA INDICAÇÃO DO 

GOVERNADOR (A) 
PARA 2023-24

Distrito 4560

Rotary
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EVENTOS DO DISTRITO

DEZEMBRO DE 2020

Companheiros e Companheiras, criamos uma área restrita em nosso site para assegurar o 
acesso a dados pessoais e sensíveis, com isso a partir de agora para acessar a página 
DOWLOADS onde se encontra documentos do Distrito. Vocês precisarão fazer um 
cadastro e confirma-lo no seu e-mail. Esse cadastro é simples e vai lhes dar acesso a esta 
documentação. Todos os acessos ficarão registrados nos permitindo saber quem acessou 
os dados, com isso estamos melhorando nossos processos e obedecendo as leis e regras 
de boas práticas.

OBEDECENDO AS LEIS E AS REGRAS DE BOAS 
PRÁTICAS



17

O Rotary Abre OportunidadesDistrito 4560

Rotary

Clubes em ação

DEZEMBRO DE 2020

Começou a campanha  para ajudar o natal no (Ancianato Frederico 
Ozanan )Três Corações.
Parabéns meninas! 
Vamos levar bem estar aos nossos velhinhos.
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Clubes em ação

DEZEMBRO DE 2020

Seu cabelo é  tão forte que pode mudar a vida de alguém!

Nos meses de Outubro, Novembro e Dezembro o Rotary, @interact_oliveira e o 
@rotaractoliveira estarão recolhendo cabelos que serão transformadas em perucas e serem  
doadas a mulheres em tratamento  de Câncer. 

Os cabelos serão  doados a Acccom

Um simples gesto , pode mudar a vida de alguém.

Ponto de coleta: Ação Entregas, Minas Real, Fernando Despachante,  Nettronica,  Mecânica do 
Paulo ” Dom Bosco” ou pelo telefone 99945-9831, horário comercial
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DEZEMBRO DE 2020

Dia 08/ 11, domingo, às 15h00 marcou um novo capítulo na história de Rotary. 

  Mulheres inspiradoras como a Coordenadora Carmen e Adriana Andreia, Presidente do 
R.C.de Monte Sião inauguraram com chave de ouro um projeto audaz reunindo mulheres em 
tom transcontinental, para a criação a princípio, do Primeiro E Club Feminino anfitrionado pelo 
Distrito 4 560. 

Contamos com a presença das Governadoras Lucicleia Barreto Queiroz e Roberta Lopes De 
Moraes, palestrantes da tarde, donas de um curriculum invejável cujas informações 
superaram todas as expectativas.  

 Com o apoio do Governador Silveira Umbelino Dantas, demais Governadores ( as ) líderes 
rotários de diversos distritos, esta data está definida pelos avanços da mulher em Rotary. 

Agradecemos! 
Rotary abre oportunidades!
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DEZEMBRO DE 2020

Na tarde de ontem, dia 17/11 o Rotary Club de São Tiago fez a aquisição de 1 andador e 1 
cadeira de banho para o Banco de Cadeiras de Rodas e Banho do clube.
Seguimos firmes e comprometidos com nosso ideal de servir.
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DEZEMBRO DE 2020

Rotary Club de Poços de Caldas doa muletas para o SOS Santa Casa

Representantes do Rotary Club de Poços de Caldas estiveram na sede do SOS Santa Casa 
para realizar a doação de algumas muletas para os pacientes da Unacon. 
O presidente do Rotary Club, Marcos Vinicius Luti Bertozzi, acompanhado de José Noel 
Terra, secretário do Rotary, entregou as muletas para a provedora da Santa Casa, Célia 
Maria de Souza. 

“Viemos até a Unacon doar alguns pares de muletas, que são objetos que terão muita 
utilidade aqui. 
O rotary está sempre disposto a ajudar, ainda mais com esse trabalho tão bonito que é feito 
aqui na Unacon. É um prazer imenso”, disse Marcos.  

“Queremos neste momento agradecer os integrantes do Rotary Clube que se lembraram do 
SOS Santa Casa. A nossa instituição visa ajudar as pessoas que precisam de remédios, que 
precisa de muletas. Damos assistência a essas pessoas que fazem o tratamento aqui na 
Unacon. São pessoas muito humildes, que precisam desse apoio. Nós trabalhamos em prol 
dos mais necessitados, que Deus abençõe a todos que lembraram de nós, assim como fez o 
Marquinho e todos do Rotary Clube”, agradeceu dona Célia.
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DEZEMBRO DE 2020

Entrega do subsídio distrital no Hospital de Elói Mendes: 3 camas especiais sendo 1 
própria para obesos.

Rotary Club de Elói Mendes fazendo a diferença.

www.entervia.com.br
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A Emater-MG e Rotary Clube Arcos Distrito 4560 Abrem 
Oportunidades no Meio Rural com a Produção de Mudas 

de Capins Altamente Produtivos Produzidos pela 
Embrapa

No dia 21 de DEZEMBRO DE 2020 companheiros do Rotary Clube Arcos pertencentes ao 
Distrito 4560 juntamente com engenheiro agrônomo da EMATER-MG reuniram na propriedade 
rural Espaço ZenNaido-Mina Olhos D’água para a produção de mudas de capim brs Capiaçu, 
brs Kurumi, moringa oleífera e feijão guandu.

Foi um momento de descontração, companheirismo. Participaram do Rotary Clube Arcos: 
Vieira, presidente do Rotary Clube ARCOS, Emilio, governador assistente, Priscila, Angela, 
Eloisa e Zenaido da EMATER-MG Arcos e Rotary Clube Arcos.

Os colmos para reprodução as mudas foram doados por Leandro Fonseca filho do Sr, Vantuil 
Gaspar Fonseca e Dona Urania Fonseca. Para produzir as mudas foram utilizados copos 
descartáveis e sacos plásticos. Ao todo foram feitas em torno de 350 mudas para serem doadas 
às famílias rurais devido a importância e utilidades dessas plantas.

Segundo Zenaido, coordenador técnico do plantio, o objetivo realizar uma intervenção positiva 
em uma realidade rural com predominância do segmento de agricultura familiar que requer 
atenção e seriedade no processo de produção com consequente ganhos em segurança 
alimentar, financeira, psíquica e promoção do desenvolvimento sustentável de Arcos 
repercutindo no mundo.

O Capim Brs Capiaçu e o Capim Kurumi são lançamentos da Embrapa, Empresa de Pesquisa 
Brasileira de Agropecuaria. O Capialu é uma planta que produz mais de 270 toneladas de 
massa verde por ano sendo muito importante para alimentar o rebanho bovino leiteiro. É muito 
usado para fazer silagem. O Kurumi atinge até 1,4 metros porem muito produtivo e é muito 
usado pastejo e piquete rotacionado.

A Moringa Olifera considerada um milagre da natureza por ser uma verdadeira farmácia natural, 
a moringa contém mais de 92 nutrientes e 46 tipos de antioxidantes, além de 36 substâncias 
antiinflamatórias e 18 aminoácidos, sendo 9 deles os essencias que não são fabricados pelo 
corpo humano. As folhas frescas contém 7 vezes mais vitamina C do que a laranja, 17 vezes 
mais cálcio que o leite, 10 vezes mais vitamina A do que a cenoura, 15 vezes mais potássio que 
a banana, 2 vezes mais proteína que o leite (cerca de 27% de proteína, o que equivale à carne 
de boi), 25 vezes mais ferro que o espinafre, além de outras vitaminas e minerais importantes.



O feijão Guandu, de acordo com a nutricionista e professora do Departamento de Agroindústria, 
Alimentos e Nutrição da Universidade de São Paulo (USP), Solange Guidolin Canniatti 
Brazaca, o feijão guandu é fonte de proteínas. Pode ser utilizados para alimentação humana, de 
bovinos e aves com excelentes resultados. Sua semente possui mais de 30% de proteína.

Das mudas plantadas pelo grupo, as de BRS V=Capiaçu e BRS Kurumi já estão prontas e sendo 
doadas as famílias rurais. Inicialmente foram ofertadas no dia de campo sobre produção de 
volumoso para rebanho leiteiro coordenado pela EMATER-MG Arcos no dia 25 de DEZEMBRO 
DE 2020.

24DEZEMBRO DE 2020



Sicoob Credialto Recebe Certificado de Empresa Cidadã 
do Rotary Club de Piumhi
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Rotary

Clubes em ação

DEZEMBRO DE 2020

Durante a 16ª Reunião Ordinária do Ano Rotário 2020/2021 realizada segunda – feira  dia  23 de 
DEZEMBRO DE 2020,  o SICOOB CREDIALTO recebeu do Presidente Anézio Batista dos 
Santos  o certificado de Empresa Cidadã.  O certificado de Empresa Cidadã institui a 
CREDIALTO como parceira e apoiadora dos Projetos Humanitários realizado pelo Rotary ao 
redor do mundo.
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DEZEMBRO DE 2020

O Rotary Club de Piumhi, recebeu a 
Menção do Rotary Internacional, com o 
Prêmio Máximo denominado PLATINA, 
pelo reconhecimento do cumprimento de 
todas as metas durante o Ano Rotário 
2019/2020, gestão do Presidente Túlio 
Alves Ferreira.  

Na 16ª Reunião Ordinária do Ano Rotário 
2 0 2 0 / 2 0 2 1  r e a l i z a d a  d i a  2 3  d e 
DEZEMBRO DE 2020 Túlio agradeceu o 
esforço individual de cada companheiro 
do Club pelo resultado.

Rotary Club de Piumhi recebe Menção do Rotary 
Internacional
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Acesse vendas.rotary4560.org.br
e faça seu pedido até 15/11/2020

DEZEMBRO DE 2020

Dando sequência aos nossos projetos de apoio à comunidade, o Rotary Club de 
Carmo do Rio Claro fez a entrega hoje dos seguintes itens:                     
a) 25 uniformes esportivos para crianças atendidas pelo Centro de Formação 
Profissional São José.   
b) 100 caixas de luvas para o Lar do Idoso.  
c) Cheque no valor de R$ 60.000,00 para o Lar do Idoso adquirir duas secadoras e 
um fogão industrial elétricos . 

Agradecemos a cooperativa Cooxupe e a empresa IS Brasil, parceiras nestas 
empreitadas.

ROTARY DE CARMO DO RIO CLARO FAZENDO A 
DIFERENÇA

Clubes em ação



Foi uma noite muito agradável e regada de amor e amizade.
Na oportunidade fizemos a Posse Presencial dos novos companheiros: Vani, João Bosco, 
Maria José e Fernando Lara.
Entregamos ainda o certificado 100% presente ao cp e Sócio fundador Mozar Resende.  
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DEZEMBRO DE 2020

Primeira reunião presencial do Rotary Clube de São Tiago!

Clubes em ação



Este é um pouco do Trabalho que o Rotary Club de Guaxupé está fazendo neste 
momento de PANDEMIA. 

Isto é ROTARY!  
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DEZEMBRO DE 2020

@useparaisodascapas
rededelojasparaisodascapas

Clubes em ação
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DEZEMBRO DE 2020

O ROTARY DE  ITAJUBÁ 19 DE MARÇO DOA COBERTORES A ENTIDADES 
CUIDADORAS  DE  IDOSOS, EM  ITAJUBÁ. 

Durante os meses de Setembro e Outubro últimos, o RC de Itajubá 19 de Março, consolidando  o   
se u Projeto denominado “ Agasalhos para os Idosos”, realizou a distribuição de um total de 108 
Cobertores Parahiba, de solteiro, para quatro  Entidades beneficentes estabelecidas em Itajubá 
e em Brasópolis, ou seja: 

- Lar da Providência de Itajubá, 24 cobertores; 
- Sociedade São Vicente de Paula de Itajubá, 36 cobertores. 
- Associação VIVA A VIDA, para o tratamento do câncer, 24 cobertores.
- Casa de Convivência José Caetano Pereira, em Brasópolis, em parceria com  o Clube rotário 
local, 24 cobertores.

O Projeto é resultado de uma parceria  bem sucedida do RC Itajubá 19 de Março com o Banco 
Itaú, visando a melhoria das condições de proteção aos idosos daquelas Entidades carentes. 

Clubes em ação
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31DEZEMBRO DE 2020

Clubes em ação
Posse de dois novos rotarianos no Rotary Club Campo Belo. Parabéns Presidente! 
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ASR EM AÇÃO

DEZEMBRO DE 2020

A Casinha Feliz viajou para a Drogaria Econômica.  
Sua proprietária, a empresária Ana Rosa recebeu as companheiras da ASR de Itapecerica 
com aquele calor humano que sempre  emana. 
A Casa da Amizade agradece e deseja, que a nossa luta para livrar crianças da Poliomielite 
seja a sua também!

CONTRIBUA COM A CASINHA FELIZ E AJUDE

O ROTARY NA LUTA CONTRA A PÓLIO!

Todo valor arrecadado será doado ao
programa End Polio Now e você nos
ajuda a ajudar o Rotary nessa luta! Uma iniciativa:
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SEU CLUBE TAMBÉM PODE

DEZEMBRO DE 2020



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

DEZEMBRO 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
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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

DEZEMBRO DE 2020
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