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 Há 80 milhões de anos atrás a simpática e aconchegante cidade de 

Poços de Caldas era um pouco diferente dessa que conhecemos hoje, no 

entanto, foi nessa época em que seus principais atrativos naturais começa-

ram a tomar forma criando essa região tão querida. Quer saber como? Então 

vamos lá: tudo começou quando o vulcão que existia naquela região sofreu 

uma intrusão de rochas alcalinas, fazendo com que o terreno ficasse elevado 

e propício ao surgimento das famosas fontes de águas hidrominerais e 

termais.

 Hoje, já com o tal vulcão inativo, um clima bastante agradável e 

milhares de turistas passando por lá anualmente, Poços é mais do que uma 

pequena cidade do interior de Minas, ela também é um dos destinos mais 

procurados por quem deseja relaxar por alguns dias no final de semana ou 

até mesmo nos feriados.

 Mas o que o viajante pode esperar encontrar na cidade? Bem, a 

resposta é: muita coisa. E como existem diversas opções de lazer no 

município, resolvemos listar por aqui pelo algumas que não podem deixar 

de ser conferidos pelos turistas. Quer saber quais são eles?

CACHOEIRA VÉU DA NOIVA

 Formada por 3 quedas d’agua com mais de 10 metros de altura 

cada uma, a Cachoeira Véu das noivas é um dos cartões postais de Poços de 

Caldas. E não é por menos: além de sua beleza natural, a cachoeira ainda 

conta com um mirante onde os visitantes podem tirar suas devidas selfies, 

um trenzinho que passa por ali perto e um bocado de iluminação que, em 

algumas noites, dão um visual ainda mais espetacular para esse famoso 

aguaceiro.

CRISTO REDENTOR

 Um dos maiores atrativos turísticos de Poços de Caldas é o Cristo 

Redentor. Segundo no Brasil nesse estilo, o monumento ao Cristo Redentor 

teve sua construção iniciada em fevereiro de 1958 e inaugurada em 13 de 

maio do mesmo ano, idealizado por José Raphael dos Santos Neto. 

Localizado no alto da Serra de São Domingos, a 1.686 metros de altitude o 

monumento mede 30m de altura, sendo 14m de pedestal e 16m de imagem. 

CACHOEIRA DA RAPADURA

Quem deseja não apenas olhar, mas também colocar os pés em uma bela 

cachoeira, a nossa dica é a Cachoeira da Rapadura, um excelente lugar que 

você pode acessar pelo Km 31 da BR 459, em direção a Pouso Alegre. Um 

cantinho rodeado de muito verde e composto pelas águas do Rio Capivari.

THERMAS ANTÔNIO CARLOS

Se um dos principais atrativos de Poços de Caldas são as suas águas 

sulfurosas, nada mais justo que aproveitar um pouco delas em um dos 

principais termas da cidade, o Thermas Antônio Carlos, onde, além de poder 

tomar um banho de ducha com águas especiais, o turista pode fazer uma 

total imersão nelas com banhos de banheira.

PALACE HOTEL POÇOS DE CALDAS

 Sede da Conferência Compromisso no Servir, o Palace Hotel tem 

uma longa e memorável história para contar. Inaugurado na década de 

30, o prédio foi construído como parte de um conjunto arquitetônico 

composto ainda por Palace Casino e Thermas Antônio Carlos. O projeto 

grandioso e cheio de bom gosto, que foi idealizado pelo arquiteto carioca 

Eduardo Pederneiras, prometia transformar Poços de Caldas em uma 

das maiores e mais frequentadas estâncias hidrominerais das 

Américas.

 Eduardo Pederneiras, idealizador de todo o projeto, não deixou 

o bom-gosto de lado nem por um momento. Seja nas linhas ortogonais 

ou nas formas geométricas e simétricas, pórticos e colunas, o talento do 

arquiteto carioca ficou registrado trazendo um ar Clássico, Neoclássico e 

Basco à construção. Além do conjunto arquitetônico formado pelo Palace 

Hotel, Palace Casino e Thermas Antônio Carlos, Pederneiras também foi 

o responsável por obras de brilho nacional como o Edifício Glória no Rio 

de Janeiro, que nos tempos áureos da Cinelândia era ocupado pelo antigo 

Hotel Monroe e pelo Teatro Glória.

 Tudo isso espera por você durante a Conferência Compromisso 

no Servir, durante os dias 18 a 21 de Maio de 2017. Faça já sua inscrição 

através do site www.cedup.com/4560!

Saiba tudo o que a cidade oferece a seus visitantes�
Poços de Caldas: Palco da Conferência Compromisso no Servir
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 O Rotary fará 112 anos em 23 de fevereiro. É espantoso ver o 

quanto o mundo, e o Rotary, mudaram desde que o Paul Harris e 

mais três amigos deram origem à organização em Chicago, nos 

idos de 1905.

 Algumas coisas são fáceis de se comparar entre hoje e o 

mundo de então. As mudanças foram vertiginosas no campo da 

medicina, tecnologia e sociedade em geral. Se colocarmos lado a 

lado um mapa mundi atual e um de 1905, veremos muita diferen-

ça. Ao contrário, não podemos comparar o real com o que poderia 

ter sido, simplesmente pela inexistência de dados. Em outras 

palavras, não dá para comparar o mundo de hoje com o que ele 

seria se o Rotary não existisse.

 Foram muitos os desafios enfrentados pela organização 

nestes 112 anos. Tratamos conflitos com ações de paz, e pobreza 

com educação. Tratamos a falta de saúde básica com projetos de 

pequeno e grande portes; indo do fornecimento de equipamentos a 

clínicas em pequenos vilarejos à ambiciosa iniciativa para 

erradicar a paralisia infantil.

 Jamais saberemos como o mundo seria sem o Rotary, 

sem Rotary Clubs em praticamente todos os países, sem pessoas 

que não quisessem se juntar a nós.

 O que posso é dizer com absoluta certeza que o mundo é 

um lugar bem melhor do que seria graças ao Rotary, e que o Rotary 

aumenta em força e poder por causa de você.

 O mundo precisa do Rotary agora mais do que nunca. 

Precisa da nossa coragem, otimismo e idealismo. Precisa da nossa 

voz de tolerância, coooperação e esperança. Precisa de uma 

organização como a nossa, que provou que pessoas de todos os 

países e culturas podem trabalhar num clima de amizade e juntas 

chegarem ao sucesso.

 Nenhum de nós conhece plenamente o impacto das 

nossas ações. Nenhum de nós conhece os efeitos que virão do que 

fizermos e dissermos, das decisões que tomarmos, das oportuni-

dades que agarrarmos e das que deixarmos passar. Mas todos nós 

sabemos que quando plantamos o bem, colheremos o bem; 

quando escolhemos Dar de Si Antes de Pensar em Si, o caminho 

que seguirmos será feliz.

 O futuro é misterioso e não se revela antes do tempo. 

Ninguém consegue prever com exatidão o que está por vir, porém, 

eu tenho fé no meu Rotary e nos rotarianos, de que com o passar de 

cada ano faremos do mundo um lugar melhor por meio de um 

Rotary a Serviço da Humanidade.

John F. Germ
Presidente ����-��

O mundo precisa do Rotary agora mais do que nunca. Precisa da nossa coragem, otimismo e idealismo. 
Precisa da nossa voz de tolerância, coooperação e esperança.

 O total de refugiados no final de 2015 atingiu 65,3 milhões, ou 

seja uma em cada 113 pessoas do planeta Terra, de acordo com o Alto 

Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR). Esse 

número preocupante representa um aumento de 5,8 milhões em 

relação ao ano anterior. A agência para refugiados da ONU informa que 

o número de pessoas deslocadas por conflitos é o mais alto da história, 

superando até mesmo os dados da II Guerra Mundial, quando dezenas 

de países dos cinco continentes se envolveram no mais devastador 

embate bélico da humanidade.

 Esse número assustador de pessoas tem sido deslocado de 

seus países em decorrência de conflitos armados ou perseguição. Entre 

as vítimas de conflitos armados, a maioria são civis e desses uma 

grande parte são crianças. O Papa Francisco, preocupado com essa 

situação, tem orado pela Paz Mundial em várias ocasiões e feito apelo às 

lideranças mundiais para que encontrem o caminho da paz. 

 A nossa Fundação Rotária tem incentivado projetos humani-

tários, bolsas de estudos e outras campanhas, treinando líderes jovens e 

adultos para prevenir e mediar conflitos, e ajudar refugiados que 

deixaram seu país por causa da guerra que tem ceifado milhares de 

pessoas. Nós também realizamos projetos que abordam as raízes dos 

conflitos, como pobreza, desigualdade, tensões entre grupos étnicos, 

falta de acesso à educação e escassez de recursos.

 Rotarianos de todo o mundo estão se juntando a esses esforços 

e entrando em ação em favor da paz mundial. É muito importante que 

haja esse esforço conjugado para ajudar a promover a paz, principal-

mente apoiando os Centros Rotary pela Paz, as Bolsas Rotary pela Paz e 

conhecendo mais de perto o Grupo Rotarianos em Ação pela Paz.

 Por seu turno, o Conselho de Curadores da Fundação Rotária 

definiu uma meta para a Iniciativa “Doações Extraordinárias para os 

Centros Rotary pela Paz”, que é conseguir US$150 milhões em contribui-

ções e compromissos de doação até junho de 2017. Os fundos terão o 

objetivo de garantir a continuidade das Bolsas Rotary pela Paz no futuro. 

Assim, será possível manter até 100 bolsistas selecionados anualmente 

para participar do programa de mestrado ou aperfeiçoamento profissi-

onal em uma de nossas universidades parceiras, estudando as causas 

de conflitos e explorando soluções inovadoras. 

 Em apenas uma década, mais de 900 bolsistas se formaram 

nos Centros e estão seguindo carreira em campos relacionados à paz. 

Muitas vezes, eles acabam assumindo posições de liderança em 

governos, ONGs, forças armadas e organizações internacionais, como 

Nações Unidas e Banco Mundial. 

 O Rotary não cessa de trabalhar nesse sentido, consciente de 

que a paz poderá ser alcançada através da interação harmoniosa entre 

as nações. E o Rotary pode exercer uma grande influência sobre a 

governabilidade do mundo, pois como disse Paul Harris não será utopia 

o ideal rotário da Paz Universal e o Rotary tem demonstrado que é 

sobretudo uma organização pacifista, que sempre trabalhou pela Paz.  

José Ubiracy Silva
Diretor Rotary International

A nossa Fundação Rotária tem incentivado projetos humanitários, bolsas de estudos e outras campanhas, treinando líderes jovens e adultos 
para prevenir e mediar con�itos, e ajudar refugiados que deixaram seu país por causa da guerra que tem ceifado milhares de pessoas.



PALAVRA DO GOVERNADOR

 Quando nos referimos à Paz e Prevenção/ 

Resolução de Conflitos logo nos vem à mente cenários de 

guerras, conflitos sangrentos e milhares de vítimas, 

colhidas indistintamente. 

 Ordinariamente, localizamos tais cenas em 

países distantes do nosso, onde os veículos, no trânsito, 

dividem espaço com tanques  e caminhões com soldados. 

A proximidade mais flagrante que logramos conceber 

dessas cenas são aquelas inseridas raramente nos noti-

ciários de TV, que invade nossas salas, nosso lar, sem nos 

assustar, nem causar qualquer tipo de comoção pessoal. 

Isso ocorre porque acreditamos que o nosso país é pacífi-

co, nosso povo é alegre e fraterno, nossa terra está muito 

distante dos conflitos internacionais. Lêdo engano! 

Quanta ingenuidade! 

 Nosso país está em uma das mais graves crises 

ético-morais de sua história, com o acréscimo de forças – 

organizações - que estimulam o conflito social, a con-

frontação das classes. Em paralelo, o tráfico de entorpe-

centes grassa à solta, sem controle, sem lei, semeando a 

morte, o crime, a delinqüência. 

 Há ações organizadas que diminuem esses catas-

tróficos desdobramentos dos problemas acima indica-

dos. Mas, não atacam as causas, não corrigem os fatores 

que agasalham os nichos da miséria física e moral. 

 Os governos se sucedem e não investem nas 

soluções que se impõem, preferindo usar das demandas 

sociais para se perenizarem no poder! 

 Destarte, estas áreas da Verdade, da Educação, da 

Saúde real, estão virgens, sem ações para resgatarem a 

sociedade deste caos reinante! Muitos projetos podem ser 

elaborados para investirem nas soluções eficazes! Isso 

depende de você, Rotariano, depende de nós! 

 Além desses conflitos e além das investidas do 

Tráfico de entorpecentes, há outros conflitos  q u e 

devem merecer a atenção dos Rotarianos: os conflitos dos 

egos em nossos Rotary Clubs. Não há clareza na Visão de 

Rotary, de muitos associados dos Clubes e isso afasta-os 

dos compromissos para com o Rotary International, a que 

fazemos parte, do qual somos uma célula. Aí, no lugar de 

resultados, temos conflitos e confrontações, porque as 

opiniões tornam-se mais importantes do que os Manuais 

rotários! Os egos se tornam mais relevantes do que os 

Projetos da Fundação Rotária, que não ousam realizar.

 Então, diante do tema Paz e Resolução/Prevenção 

de Conflitos deve começar em nossos Rotary Clubs 

através do diálogo, onde o Rotary esteja acima dos associ-

ados e o foco de todos seja a Comunidade local que aguar-

da a ação de cada um na melhoria da qualidade de vida de 

todos!

 Precisamos melhorar nossa Visão de Rotary, por 

isso, trouxemos o Instituto de Liderança Rotária Minas 

Gerais Sul, para nosso Distrito alavancar os Rotary Clubs 

com melhores associados, com melhores Rotarianos. 

Sabendo que aqui ou acolá acontecerá um treinamento 

do Instituto, não percam a oportunidade e participem. 

Sua comunidade agradecerá. 

João Otávio Veiga Rodrigues
Governador ����-��

Então, diante do tema Paz e Resolução/Prevenção de Con�itos deve começar em nossos Rotary Clubs através 
do diálogo, onde o Rotary esteja acima dos associados e o foco de todos seja a Comunidade local que aguarda 

a ação de cada um na melhoria da qualidade de vida de todos!
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XLVI Conferência do Distrito 4560
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Poços de Caldas!Poços de Caldas!

Venha viver
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 Colaborar para o avanço da Paz, Prevenção e 

Resolução de Conflitos é um dos mais importantes 

aspectos dos serviços do Rotary International. Como 

membros de uma organização mundial, os rotários 

encontram-se numa posição privilegiada de poder 

disseminar a boa-vontade no seu país e fora dele.

 Como já dizia Paul Harris, fundador do Rotary 

International: “Para promover a compreensão mundi-

al, precisamos consciencializar um grande número de 

pessoas – rotários e não-rotários– e esta tarefa não 

pode ser realizada individualmente”. E, para comemo-

rar o mês da Paz e da Prevenção e Resolução de Conflitos 

nada melhor do que criar consciência sobre a história 

do Rotary, divulgando os seus trabalhos. 

 Compartilhando os sucessos do seu clube, esta-

rá contribuindo para que a imagem do Rotary seja 

respeitada e reconhecida pela comunidade. Além disso, 

para assegurar a existência de futuras gerações de 

rotários, o trabalho de promoção do Rotary deve ser 

realizado também entre os jovens.

 No dia 23 de Fevereiro, aniversário do Rotary, 

comemora-se também o dia da Paz, Prevenção e 

Resolução de Conflitos. Todos os Clubes são incentiva-

dos a planear eventos para marcar o aniversário de 112 

anos do Rotary. Nessa ocasião, todos os clubes devem 

prestar reconhecimento e dar destaque ao trabalho do 

Rotary em prol da Compreensão, da Amizade e da Paz 

Mundial!

 Paul Harris criou o primeiro Rotary Club com o 

objetivo de reunir profissionais liberais – médicos, 

engenheiros, advogados, comerciantes – para reali-

zar negócios entre si, mas em vez disso ele descobriu 

um negócio muito mais interessante: ajudar os 

outros. Pouco depois, veio a I Guerra Mundial e os 

clubes existentes passaram a enviar ajuda humani-

tária internacional aos refugiados e vítimas de guer-

ra na Europa.

 Para apoiar os Rotary Clubs nessa empreitada, 

Arch Klumph, o então presidente mundial do Rotary 

International, cria um fundo para angariar e doar 

recursos para ajuda humanitária. A contribuição 

inicial? US$ 26,50, o equivalente a US$ 630,00 de hoje 

– sobras de caixa do seu clube.

 Mesmo com o fim da guerra, aquele fundo 

continuou a crescer, financiando projetos de assis-

tência em diversas áreas, fazendo com que Arch 

Klumph transferisse os recursos para uma Fundação 

especialmente criada para apoiar os Rotarianos em 

sua missão de promover a paz através de serviços 

humanitários – a Fundação Rotary.

 Em 2017 celebraremos seu primeiro centená-

rio e junto esperamos comemorar o último caso de 

pólio na Terra.

 Desde 1985, a Fundação Rotary doou US$ 1,3 

bilhões para a Iniciativa Global de Erradicação da 

Pólio e, desde 1917, doou mais de US$ 3 bilhões através 

de seus diversos programas humanitários.

 Quase 100 anos depois, mais uma vez, nos 

deparamos com a questão dos refugiados.

 Ao invés de guerras entre países, temos hoje 

conflitos internos em países do Oriente Médio, África 

e América Central. São 60 milhões de pessoas deslo-

cadas de suas casas e países, atravessando oceanos 

em botes, e recebidos em campos de concentração. É 

o maior número de refugiados desde o fim da 

Segunda Guerra Mundial.

Muitos acham que não podemos fazer nada, que isso 

é coisa para os governos. Afinal, como é que o Rotary 

pode ser uma força pela paz? Ele não tem autoridade 

legal, não é uma religião, não tem exército nem 

tanques, e ainda insiste em ser apolítico.

 A força do Rotary está na ajuda humanitária 

que é capaz de realizar, porque, afinal de contas – 

fazer o bem é o nosso negócio.

Fevereiro: mês da Paz e Resolução de Con�itos e Aniversário
do Rotary International

FAZER O BEM É O NOSSO NEGÓCIO
Por Wan Yu Chih - Presidente da Comissão Distrital da Fundação Rotary 2016-2019



PALAVRA DA COORDENADORA
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Carmen Sílvia Toledo Da Pós Rodrigues
Coordenadora ASR ����-��

Parabéns queridas companheiras das Casas da Amizade, mulheres que semeiam a paz, o amor e a 
amizade para um mundo melhor!

 Parabéns queridas 

companheiras  das 

Casas da Amizade, 

mulheres que semei-

am a paz, o amor e a 

a m i z a d e  p a r a  u m 

mundo melhor! Estas 

rosas são para vocês 

mulheres!

 A PAZ se faz com esperança e fé na vida; e, com 

amor e respeito às mulheres:

 “Tenho consciência de ser autêntica e procuro 

superar todos os dias minha própria personalidade, 

despedaçando dentro de mim tudo que é velho e morto, 

pois lutar é a palavra vibrante 

que levanta os fracos e determi-

na os fortes”.

 O importante é semear, 

produzir milhões de sorrisos de 

solidariedade e amizade.

 Procuro semear otimis-

mo e plantar sementes de paz e 

justiça.

 Digo o que penso, com esperança.

 Penso no que faço, com fé.

 Faço o que devo fazer, com amor.

 Eu me esforço para ser cada dia melhor, pois 

bondade também se aprende! “

Cora Coralina

GATS EM BOA ESPERANÇA

 Companheiras das Associações de Senhoras de 

Rotarianos (ASR), estivemos dia 18 de fevereiro na bela 

cidade de Boa Esperança no treinamento do “GATS”, 

organizado por nossos novos companheiros, casal 

governador Vani e João Bosco Béze, que irão assumir a 

gestão do nosso Distrito 4560 em julho deste ano de 

2017. O GATS prepara os Governadores Assistentes e as 

Coordenadoras Assistentes que irão auxiliar a 

Coordenadora Eleita Vani Béze, a administrar e orien-

tar as Casas da Amizade.  

TREINAMENTO DAS PRESIDENTES ELEITAS

“PETS- Casa da Amizade”

Data: 11.03.2017 – Sábado

Local: Parque Hotel Pimonte - BR 369 - KM 25 – 

São Francisco de Paula - MG (entre Oliveira e Campo 

Belo)

Vani Costa Béze- Telefone: (37)9 9153-5116

vanibeze@yahoo.com.br

A T E N Ç Ã O :  D O A Ç Õ E S  À 

“CASINHA FELIZ”- 31 DE 

MARÇO 2017

Clubes e ASR - depósitos refe-

rentes ao projeto “Pólio Plus – 

Fim da poliomielite” em 

comemoração ao centenário 

da fundação rotária – ano 

2017. “Rotary e casas da amiza-

de a serviço da humanidade”.

PRAZO: doações podem ser 

feitas até 31 de março DE 2017.

E N V I A R  F O T O  D O 

C O M P R O V A N T E  P A R A 

TESOUREIRA VANI, ESCRITO - 

com identificação do NOME 

DO SEU CLUBE OU DA SUA ASR-

CASA DA AMIZADE - DOAÇÃO 

especial À CASINHA FELIZ- FIM 

DA POLIOMIELITE.

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 

AGÊNCIA: 0364-6 - LAVRAS - MG 

CONTA CORRENTE: 74.706-8 

CNPJ: 06.336.722/0001-06 

NOME: COORDENADORIA DAS ASR DO DISTRITO 4560

ENVIAR COMPROVANTES- identificados (XEROX/FOTOS) 

DO DEPÓSITO ATÉ DIA 31 - MARÇO PARA:

VANI COSTA BÉZE- TESOUREIRA

vanibeze@yahoo.com.br

WATSAPP 37 9-9153-5116

Gratidão e  Muita Paz!

Carmen Rodrigues

��



FREQUENCIA
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ENVIO DA FREQUENCIA MENSAL

Dados obtidos com informações do Sistema de Gestão do Distrito disponível em www.bit.ly/sistema4560.
Frequências informadas por e-mail não serão publicadas, sendo válida apenas o envio através do sistema distrital.

Plano de Receitas e Despesas
Fundo Distrital ����-�� - Janeiro

OBS: 1230 É O NÚMERO DE ASSOCIADOS EM 04 de julho de 2016 EM RI
O PERCENTUAL A SER DISTRIBUÍDO PARA A ATIVIDADES DISTRITAIS SERÁ O TOTAL DE ARRECADAÇÃO 

PREVISTO, MENOS O VALOR PREVISTO PARA DESPESAS COM ESCRITÓRIO CENTRAL - LAVRAS
BALANCETE ESTÁ DISPONÍVEL NO SITE WWW.ROTARY4560.ORG.BR





Rotary Club Poços de Caldas Sul Rotary Club Pouso Alegre das Geraes

Rotary Club Divinópolis Leste Rotary Club Divinópolis Leste Rotary Club Divinópolis Leste

Rotary Club Guaxupé Rotary Club Itapecerica

OLIVEIRA
Rotary Club Poços de Caldas Rotary Club Poços de Caldas Sul

Rotary Club Divinópolis Leste Rotary Club Elói Mendes Rotary Club Elói Mendes
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COLUNAS

 O projeto conjunto ucraniano-brasileiro "Smile 

Ucrânia", patrocinado pelo Rotary International, possibili-

tou aos médicos ucranianos estabelecer uma parceria com 

um dos maiores centros de tratamento de crianças com 

fissura labiopalatina e aprender com eles como otimizar e 

melhorar os resultados do tratamento dessas crianças na 

Ucrânia.

 Crianças com transtornos congênitos graves tive-

ram a oportunidade de consultar os principais especialistas 

no Brasil, on-line e on-site, em conjunto com os nossos 

médicos para determinar a melhor estratégia de tratamen-

to. Durante este período, realizou-se cerca de 60 consultas. 

Nesse momento foram realizadas 12 cirurgias complexas 

para crianças com patologia maxilofacial congênita com a 

equipe brasileira, sem contar as realizadas pelos cirurgiões 

ucranianos com as novas técnicas aprendidas através deste 

projeto. Este projeto não só tem foco cirúrgico, como tam-

bém permitiu a realização de 5 oficinas científicas com 

jovens médicos e estudantes da Universidade Médica 

Nacional de Bogomolets. Através dessa colaboração, nossos 

médicos melhoram a técnica cirúrgica e aprenderam novos 

métodos de tratamento cirúrgico de crianças com transtor-

nos congênitos.

 Este trabalho está criando em Kiev uma equipe de 

especialistas, a exemplo do maior centro brasileiro, o 

Centrinho, em Bauru, SP, que juntos oferecem tratamento e 

reabilitação complexa de crianças com fissura labiopalati-

na.

 Graças ao apoio do Rotary International, este projeto 

realizou intercâmbio de especialistas (cirurgiões, ortodon-

tistas, fonoaudiólogos) destes dois países, o que permite 

ganhar experiência e melhorar suas habilidades nos centros 

médicos mais avançados.

 Esta colaboração foi refletida em dois artigos 

científicos - "Formação da especialidade Odontologia na 

Ucrânia e Brasil", "A organização e estrutura de centros 

especializados para o tratamento e reabilitação de pacientes 

com fissuras: Centrinho USP (Bauru, Brasil) e Centro 

Ucraniano para crianças com doenças maxilo faciais (Kiev, 

Ucrânia) "; e relatórios sobre as conferências científicas e 

práticas.

A última visita de um colega do Brasil, em janeiro de 2017, 

Dr.Sergio Monteiro Lima, conduziu diversas operações 

ortognáticas bem sucedidas para crianças e adultos com 

deformidades maxilofaciais em dois grandes hospitais.

 Além disso, na sede da NMU Bogomolets  foi minis-

trado uma palestra "Tratamento e reabilitação de pacientes 

com anomalias craniofaciais graves", que despertou o 

interesse de professores, médicos e estudantes.

 Em função disto, queremos acreditar que a coopera-

ção científica e prática, conjunta ucraniano-brasileiro do 

projeto "Smile Ukraine", vai continuar a crescer para ajudar 

nossas crianças, para a cooperação científica internacional 

e coordenação de programas educacionais.

Prof. Dr. Yakovenko, Liudmila

PhD, Chefe do Hospital de Crianças de N.M.U.

 Bogomolets University

Projeto Smile Ucrânia leva mais qualidade de vida
a crianças e adolescentes daquele país.

Pacientes operados pelo projeto Smile Ucrânia

Comp. Saulo Borges (RC Arcos) com pacientes atendidos

Pacientes operados pelo projeto Smile Ucrânia



Inscreva-se em www.cedup.com/4560
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OS CLUBES EM AÇÃO

Rotary Club Pouso Alegre das Geraes
Em parceria com o INATEL (Instituto Nacional de 

Telecomunicações) de Santa Rita do Sapucaí, o Rotary Club 

Pouso Alegre das Geraes, realizou dia 16 de novembro, o I 

ROTARY DAY, em praça pública da  cidade, a "Campanha de 

Coleta de Lixo Eletrônico". Sucesso total!

Rotary Club de Pimenta Mar de Minas
No dia 23 de Fevereiro ocorreu a fundação do mais 

novo Rotary Club de nosso distrito. Trata-se do 

Rotary Club Pimenta Mar de Minas. Sucesso aos 

novos companheiros!

Rotary Clubs de Elói Mendes
Repetindo o sucesso das edições anteriores a Festa da Cerveja 

do Rotary Club de Elói Mendes entrou para sua 27º edição. 

Eloienses e turistas que passam as férias de janeiro na cidade 

estiveram presentes para se divertirem em uma das 

principais festas da cidade. Toda renda é revertida para 

projetos sociais do clube.

Rotary Club Pouso Alegre das Geraes
Com apoio e parceria de indústrias e empresas do município, o 

Rotary Club Pouso Alegre-Das Geraes, realizou dia 18 de 

fevereiro, na ACIPA  ( Associação do Comércio e Indústria de 

Pouso Alegre), o BUSINESS ROTARY DAY - I WORKSHOP DE 

EMPREENDEDORISMO E MOTIVAÇÃO.  Palestrantes de 

destaque abrilhantaram o evento com suas motivadoras 

apresentações.
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Rotaract & Interact Club de Três Pontas
Domingo (19/02) foi dia de antecipar o carnaval para 

o pessoal da Vila Vicentina. O Rotaract e Interact Club 

de Tres Pontas levaram alegria e muitas risadas para 

o pessoal, onde passaram uma tarde divertida e com 

muitas risadas

Rotaract Club de Lavras
Aconteceu no dia 23/02, quinta-feira, a inauguração de 

mais uma estrutura do Ponto do Livro em Lavras. Dessa vez 

o ponto está localizado na Universidade Federal de Lavras, 

Ufla, e contou com a presença de diversos estudantes e 

apoiadores, dentre eles estavam o Pró Reitor de Cultura e 

Extensão da Ufla João José Marques, Lavras TV, as empresas 

júniores Preserva Jr. e Terra J.r e dos Engenheiros sem 

Fronteiras – Núcleo Lavras

INTERACT � ROTARACT EM AÇÃO

Interact Club de Lavras Sul
O Rotary Club de Lavras Sul realizou uma 

festival para comemorar a oficialização do 

Interact Club de Lavras Sul.
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FATOS E FOTOS DO DISTRITO

Visita oficial dos Rotary Clubs de Boa Esperança
e Ilicínea

Visita Oficial ao Rotary Club de Perdões

Reunião em Coqueiral. Promessa de mais um novo clube� Rotary Day em Perdões

Visita ao Rotary Club de Brazópolis Festiva pelos �� Anos de Fundação do Rotary Club
de Brazópolis

GATs realizado em Boa Esperança�MG Mesa diretora durante o Gats em Boa Esperança


