
Rotariando
Edição 2 - Dezembro 2020

Um toque 
pela vida!

Natal Solidário 
Campanha proporciona
Natal mais feliz 
para famílias

 A Campanha Natal Solidário do Rotary 

Club de Formiga garantiu um final de ano mais 

feliz a várias famílias. 

 A iniciativa foi abraçada pelos rotarianos 

e contou com doações também de inúmeras 

pessoas e algumas empresas de Formiga. 

As  ces tas  bás i cas 

foram repassadas a 

famílias cadastradas 

pelo Rotary com o apoio 

do  Grupo  de  Ação 

Social Padre Clemente, 

ao Asilo São Francisco 

de Assis  e à Casa 

Divina Misericórdia.   
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 Um dos principais focos do Rotary é o 

companheirismo, construído no convívio das 

reuniões semanais e na realização conjunta de ações 

em prol do bem comum.
 No nosso Rotary Club de Formiga, um 

m o m e n t o  e s p e c i a l  p a r a  c e l e b r a r  e s s e 

companheirismo sempre foi a Festiva de Natal, uma 

tradição esperada por todos os rotarianos e seus 

fami l iares. A escolha do amigo ocul to era 

emocionante, embora todos soubessem que nenhum 

companheiro era amigo oculto; todos eram bastante 

presentes em nossas vidas.
 Nessas Festivas, todos portavam roupas de 

festa. As mulheres, com maquiagem impecável, 

tornavam-se mais bonitas do que já eram no dia a dia. 

Não havia ainda a presença de mulheres no quadro 

do Rotary.  Por esse motivo, a presença delas e das 

crianças era esperada com ansiedade nesse dia. 
 O salão era impecavelmente decorado, forros 

coloridos enfeitavam as mesas, e as crianças corriam 

alegremente, em grande algazarra. Sim, nas Festivas 

havia crianças. A maioria de nós era mais jovem, e nossas crianças tinham lugar cativo, contribuindo para o 

brilho da festa.
 O tempo passou, as crianças cresceram e alçaram voo.  Da algazarra delas ficou apenas a lembrança, 

a saudade. Nossos cabelos se tornaram alvos e raros, alguns companheiros foram fazer reuniões rotarianas 

“no andar de cima”.
 Agora, em 2020, a pandemia chegou e calou mais forte a Festiva de Natal.  Porém, ela não impediu que 

nós, do Rotary Club de Formiga, mantivéssemos vivos nosso companheirismo e nosso ideal de servir. 
Estivemos, nesses meses, unidos em reuniões virtuais, planejando e avaliando nossas ações, nas nossas 

campanhas beneficentes e nas homenagens a ilustres cidadãos formiguenses.  Nesse caminho, foi 

fundamental a contribuição de inúmeras pessoas (físicas e jurídicas) de Formiga que atenderam ao nosso 

chamado à solidariedade.
 Mantivemo-nos ativos, conscientes de que, se a pandemia nos parou de algum modo, lá fora as 

necessidades das pessoas vulneráveis de nossa cidade permaneciam avançando e se aprofundando. 
 Essa atuação, em meio às limitações enfrentadas, é a melhor Festiva de Natal que poderíamos ter. É 

com esse espírito que, do fundo do coração, desejamos Feliz Natal a toda a família rotária e àqueles que nos 

ajudam, com seu esforço, seu talento e suas doações, a ampliar o alcance de nossas ações.

Raimundo de Paula Andrade - Presidente – Ano Rotário 2020-2021
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Conexão SolidáriaHomenagens
Em 16 de março, na última 
reunião presencial de 
2020, o Rotary Club de 
Formiga homenageou a 
b i b l i o t e c á r i a  K e l m a 
Patrícia de Souza, em 
celebração ao Dia do 
Bibliotecário ocorrido em 
12 de março.

Em 30 de novembro, homenageou outros profissionais de destaque em suas áreas de atuação, de 
acordo com as datas: 

13 de outubro - Dia do 
Fisioterapeuta - Homenageado 
Dr. Andrei Pereira Pernambuco. 

12 de novembro - Dia do Diretor 
de Escola - Homenageada Profa. 
Aparecida de Sá Silva.

Em 14 de dezembro de 2020, o 
R o t a r y  C l u b  d e  F o r m i g a 
homenageou também o Padre 
Marcelo Alves dos Reis, em 
reconhecimento à sua atuação 
entre os anos de 2017/2020 como 
Pároco da Paróquia São Vicente 
Férrer.

Contribuição de Márcia Maria Palhares

15 de outubro - Dia do Professor - 
Homenageado Prof. Hadailton 
Geraldo Silva. 
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Visita ao prefeito

 Representando o Rotary Club de Formiga, o nosso presidente Raimundo de Paula Andrade; a diretora 
de Imagem Pública, Lenir Campos; e a diretora de Fundação Rotária, Biatris Fiuza, visitaram o prefeito 
Eugênio Vilela, no Gabinete, em 25 de novembro.

 Na oportunidade, eles colocaram o clube à disposição para colaborar em projetos do Município que 
tenham objetivo social, em prol da comunidade formiguense. Eles ainda entregaram uma carta ao prefeito 
parabenizando-o pela reeleição e pelo trabalho realizado à frente do Executivo durante o primeiro mandato.



RotariandoRotariandoRotariando

Pág. 5

Acompanhe o Rotary nas mídias sociais

Rotary 
Club de
Formiga-MG

@rotaryclubformiga4560

Visita do governador

 O dia 14 de outubro foi festivo para o 
Rotary Club Formiga devido à visita virtual do 
governador do Distrito 4560, Silveira Umbelino 
Dantas (foto), ocorrida nessa data. 

 Na ocasião, o governador apresentou 
questões relacionadas à presidência, secretaria 
e tesouraria do clube. A todas as perguntas feitas, 
o clube pôde dar respostas positivas.

 Foram feitos elogios ao clube pelas 
importantes ações que continuaram sendo 
desenvolvidas apesar da pandemia, e o destaque 
foi a participação do rotariano Zé do Caldas, que, 
com mais de 90 anos, é frequente às reuniões on-
line do Rotary.  

 A reunião on-line contou, também, com a 
presença dos governadores assistentes Antônio 
Sérgio de Souza e Emílio Carlos Barbosa, e do 
coordenador dos governadores assistentes, 
Wemerson Alves Simão.

Foto: divulgação Rotary

Rotariando na imprensa

 Em entrevista à Rádio 
93 Play, em 26 de outubro, a 
rotariana Lenir Campos, que é 
diretora de Imagem Pública do 
clube, apresentou a primeira 
edição do “Rotariando”. Na 
ocasião, ela falou sobre ações 
que foram destaques no 
informativo como a campanha 
mundial do Rotary contra 
poliomielite (End Polio Now), 
realizada em outubro. 
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Lenir Campos, com a colaboração de Raimundo de Paula Andrade e Marília Oliveira Freitas Costa

1.D. Benedita  Cp. Carlos Leite

2. D. Teinha Cp. Renato

3. D. Emília  Cp. Dr. José Pedro

4. D. Waldomira  Cp. Edgar

5. D. Terezinha  Cp. Geraldo

6. D. Goreti  Cp. Tourinho

7. Dra. Gilsea  Cp. Dr. Raimundo 

8. D. Mônica  Cp. Antônio

9. D. Mônica  Cp. Dr. Wander

 Relembrando bons tempos, nesta edição apresentamos os nomes de 

grandes damas da sociedade formiguense, pessoas de coração gigante 

que fizeram um trabalho social brilhante na Casa da Amizade, projeto 

coordenado por esposas de rotarianos  na década de 70, quando elas ainda não podiam ser reconhecidas 

como rotarianas. 
 É graças ao trabalho destas e de outras tantas mulheres que souberam mostrar o seu valor pelo 

mundo afora junto ao Rotary que nós (mulheres) fomos abrindo portas e hoje recebemos o título de 

“rotarianas”. 
 Na Casa da Amizade de Formiga, o brilhante trabalho que ajudou muitas mulheres a ter uma fonte de 

renda foi iniciado por Benedita Gomide Leite, que era esposa do então presidente do Rotary, professor Carlos 

Leite.  
 Com a colaboração das demais esposas de rotarianos e de muitas voluntárias, Benedita iniciou a Casa 

da Amizade, na sede do Rotary, oferecendo cursos gratuitos de crochê, bordado, costura e outros trabalhos 

manuais. 
 O projeto cresceu e logo começaram a ensinar, também, culinária em uma sede nas proximidades da 

Igreja São Judas Tadeu. Lá faziam deliciosas quitandas que eram levadas para a Feira de Artesanato, onde 

comercializavam, nos finais de semana, os trabalhos manuais. 
 A Casa da Amizade ajudou muitas mulheres a ter uma profissão e uma fonte de renda e também 

rendeu homenagens à pioneira Benedita. Hoje, o Município tem uma escola com o nome dela!
 A estas mulheres que fundaram a Casa da Amizade e a todas as outras que colaboraram com esse 

projeto tão precioso, a nossa homenagem!
  

Memória

10. D. Marina  Cp. Mamaro

11. D. Vitória  Cp. Rubens 

12. D. Margarida  Cp. José Lopes

13. D. Luiza  Cp. Juarez 

14. D. Marta  Cp. Walmor 

15. D. Deolinda  Cp. Videira

16. D. Ana Rosa  Cp. Celestino

17. D. Josefina Cp. Dr. Mateus

18. D. Eduvirges  Cp. Zé do Caldas

19. D. Neves  Cp. Albino

20. D. Regina  Cp. Dr. Alberico

21. D. Marisa  Cp. César 

22. D. Monaliza  Cp. Wolmar

23. D. Maria José  Cp. Guilhermão

24. D. Magali  Cp. Fabiano

25. D. Marilsa  Cp. Tadeu

26. Dra. Eni  Cp. Dr. Paulo 

27. D. Eni  Cp. Anselmo

28. D. Edir  Cp. Adelmo

Algumas das

damas  da 

Casa da Amizade
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Conexão Interact

Entre os dias 2 e 8 de 

novembro, ocorreu a 

Semana Mundial de 

Interact (SMI), 

celebrando os 58 anos 

de Interact.

Dia 1
Alguns dos associados compartilharam oportunidades que o 
Interact abriu em suas vidas.

Dia 2
Explorando o tema “Troca de 
culturas”, o Interact Club de 
Formiga conheceu o Interact Club 
de Goioerê (município do interior do 
Paraná), por meio de uma chamada 
em grupo. Conversaram sobre as 
diferenças entre as duas regiões, 
pontos turísticos das cidades, gírias 
locais, modo de trabalho dentro do 
Interact e, é claro, fizeram novas 
amizades. 

Dia 3
Com foco na área de Educação, os 
interactianos decidiram prestigiar 
alguns professores que marcaram 
a vida dos associados. Também, 
com o  in tu i to  de  a judar  os 
es tudantes  em quaren tena , 
montaram um drive de estudos que 
está disponível no link da bio do 
Instagram do Interact Club de 
Formiga, @ic_formiga.

Dia 4
Foi feita uma reunião on-line e 
conversaram sobre os bons e maus 

momentos que passaram no Interact, seus anseios, amizades 
inesquecíveis e oportunidades abertas.

Dia 5
A ação foi em prol do Meio Ambiente, foram plantadas mudas.

Dia 6
O clube se reuniu pelo Discord e os associados assistiram juntos à 
live oficial de carnaval da MDIO Brasil.

Roda de 
Conversa

Em 01/12/2020, 
foi realizada uma 
roda de conversa 

sobre o tema 
“Presidência”, 
mediada pela 
companheira 

Nicole Pinheiro, 
do Rotaract Club 

de Formiga.

Refletindo

Em 03/12/2020, a 
Comissão de 

Internos elaborou 
uma dinâmica com 

o intuito de que 
cada associado 

falasse um pouco 
de si.
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Conexão RotaractComemoração 

ao Dia da Criança

 Durante o mês de outubro, 

para comemorar o Dia da Criança, 

o Rotaract Clube de Formiga 

elaborou um projeto para levar 

alegria para as crianças dos 

bairros Geraldo Veloso e Vila 

Nova das Formigas. 
 F o r a m  d i s t r i b u í d o s 

chocolates deliciosos, feitos pelos 

próprios associados, às crianças 

desses bairros.
 Em razão da pandemia, o 

clube optou por não fazer uma 

entrega direta nas casas das 

crianças como ocorreu em outros 

anos,  decid indo fazer uma 

distribuição em parceria com os 

comércios locais dos bairros. 
 Os  choco la tes  fo ram 

deixados nos estabelecimentos 

parceiros e cada criança poderia ir 

até o local retirar gratuitamente 

sua guloseima.  

Para saber mais sobre os projetos desenvolvidos pela Rotaract, siga o Instagram @Rct_formiga

Os chocolates que foram distribuídos e os 
associados que trabalharam em sua fabricação
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 Os rotarianos do Rotary Club de Formiga elegeram 

os membros da diretoria para o Ano Rotário 2021-2022 em 

uma Assembleia Geral virtual, realizada em 14 de 

dezembro. 
 Na ocasião, os membros da atual gestão foram 

reeleitos. Também permaneceram nos cargos os 

integrantes do Conselho Fiscal: Wellington Miranda e José 

Maria de Carvalho Ribeiro. José Pereira de Sousa foi 

escolhido como membro suplente do Conselho Fiscal. 

Eleita Diretoria para o Ano Rotário 2021-2022

Raimundo de Paula Andrade
(Presidente)

José Vieira Neto 
(Vice-presidente)

Cláudio Mário de Freitas
 Garcia (Tesoureiro)

Maria Lucia 
(Secretária)



Conselho Diretor – Gestão 2020-2021

Sônia Barbosa Carneiro 
Iunes (Diretora de Protocolo)

Suleima Lasmar (Com.
 Proj. Prestação de Serviços)

Biatris Fiuza (Com. Fundação
 Rotária e Novas Gerações)

Lenir Campos (Comissão 
Imagem Pública)

Valdeci José da Silva 
(Comissão Adm. Patrimônio)

Deyvid Castro Arantes (Com. 
Proj. de Cap. de Recursos)

Márcia Maria Palhares 
(Com. Companheirismo)

José Pereira de Sousa
(Desenv. Quadro Associativo)

Lutério de Freitas Costa 
(Comissão Relações Públicas)
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