
Distrito 4560

Rotary

Governador Paulo Marcos de Paula Lima

Ano Rotário 2019-20 | Edição 04 | Outubro de 2019 

Mês do Desenvolvimento 
Econômico e Comunitário



Distrito 4560

Rotary

Outubro 2019

03 - Mensagem do Presidente de RI

04 - Mensagem do Diretor de RI

05 - Agenda do Governador

06 - Mensagem do Governador Distrital

07 - Tarifário do Hotel Glória

08 - 42º Ins�tuto Rotary

09 - Panetone da amizade

11 - Eventos distritais 

15 - ABTRF - Seja um doador!

16 - Visitas oficiais do casal de governadores

28 - Fortaleça a imagem pública

29 - Empresas Cidadãs

30 - Apoiadores 2019-2020

Dolár Rotário

Outubro      R$ 4,15
   R$ 4,14Setembro

Agosto        R$ 3,78

08outubro de 2019 2



Presidente do Rotary Internacional
Mensagem do

Distrito 4560

Rotary

Caros rotarianos e demais membros da 
Família do Rotary,

Nosso progresso é real e digno de nota. 
Em 1988, a pólio era endêmica em 125 
países, com mais de 350 mil casos por 
ano em todo o mundo. Desde então, o 
Rotary e nossos parceiros na Iniciativa 
Global de Erradicação da Pólio reduziram 
a incidência da doença em mais de 
99,9%, vacinando mais de 2,5 bilhões de 
crianças contra o vírus e evitando 18 
milhões de casos de paralisia. Ao longo 
dos anos, o Rotary vem ajudando vários 
países a passarem para a coluna de livres 
da pólio. Isso inclui a Índia, o que alguns 
consideravam impossível há pouco 
tempo. Dos três tipos de vírus da pólio, o 
tipo 2 foi erradicado e o tipo 3 em breve 
poderá ser certificado como erradicado. 
Há quase três anos a Nigéria não registra 
nenhum caso de poliovírus selvagem. Se 
essa tendência se mantiver, estaremos 
reduzidos a apenas um tipo de vírus 
selvagem em apenas uma parte do 
mundo, Afeganistão e Paquistão.

Há grandes desafios nessa região, e é 
crucial permanecermos otimistas. Vejam 
tudo o que conseguimos até agora. Não é 
hora de desanimarmos nem pensarmos 
que a tarefa é impossível. Acabaremos 
com a pólio para sempre, mas só se 
permanecermos firmes e vigilantes. O Dia 
Mundial de Combate à Pólio é o momento 
para rotarianos de todo o mundo se 
reunirem, reconhecerem o progresso que 
fizemos em nossa luta contra a doença e 
planejarem as ações que devemos pôr 
em prática para acabar com a pólio para 
sempre. A palavra-chave é ação, pois 
ainda temos um trabalho importante a 
fazer.

Este ano, queremos ver o maior número 
possível de Rotary Clubs realizando 
eventos para celebrar o Dia Mundial de 
Combate à Pólio. Precisa de ideias? Que 
tal organizar uma festa para amigos e 

associados assistirem à transmissão 
ao vivo no Facebook do Rotary? 
Você também pode dedicar uma 
reunião do clube ao Dia Mundial de 
Combate à Pólio ou criar um evento 
de arrecadação de fundos. Lembre-
se de que cada dólar doado é 
equiparado em dois para um pela 
Fundação Bill & Melinda Gates.

Depois de criar um evento, cadastre-
o em endpolio.org/pt/register-your-
event. Em seguida, promova-o 
usando o kit do Dia Mundial de 
Combate à Pólio, disponível em 
endpolio.org/pt/world-polio-day.

Marque no calendário para não 
perder a apresentação sobre o Dia 
Mundial de Combate à Pólio em 24 
de outubro. Este ano, a transmissão 
no Facebook ocorrerá em vários 
fusos horários ao redor do mundo. 
V i s i t e  a  p á g i n a  d o  R o t a r y 
International no Facebook para 
conhecer o programa da sua região. 
E não se esqueça de acompanhar o 
evento  nas míd ias  soc ia is  e 
compartilhá-lo com sua rede de 
amigos.

Quando alcançarmos nossa meta, a 
pólio se tornará a segunda doença 
humana erradicada no planeta e o 
R o t a r y  s e r á  a c l a m a d o 
internacionalmente. Mas o que mais 
importa são as crianças que nunca 
mais terão de enfrentar esse vírus 
incapacitante. O Rotary deve 
continuar conectando o mundo na 
erradicação da pólio. Depende de 
nós. Vamos terminar o trabalho.

Presidente do Rotary 
International
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Rotary de Decatur - Estados 
Unidos

Diretor do Rotary International
Mário César Martins de Carmargo

Rotary International Brasil Office 
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Selma Castejon Branco Alves Lima
Rotary Club Lavras Sul

Instrutor Distrital
Ângelo Antônio de Freitas
Rotary de Itaúna - Cidade 
Educativa

Governador Eleito 2020-21
Silveira Umbelino Dantas
Rotary Club de Varginha

Secretária Executiva Distrital
Adriane Coutinho Barbosa 
Bandeira
Rotary Club Lavras Sul

Tesoureiro Distrital
Magno de Souza
Rotary Club Lavras Sul

Escritório da Governadoria
Rua Francisco Andrade 6 - Centro
37200-000 Lavras MG

Criação e Diagramação
Entervia Tecnologia e Tren. Ltda
Av. Dr. Miguel Aug. Gonçalves, 
1508
Graças - Itaúna - MG 
CEP: 35681-147

Distrito 4560

Rotary

Todos juntos no Dia Mundial 
de Combate à Pólio

08outubro de 2019 3



Mário César de Camargo 

Diretor do Rotary Internacional
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Rotary

O Instituto Rotary da Imagem Pública (parte 1)

Não quis esperar a próxima edição para relatar os 

eventos do recém-concluído Instituto Rotary em 

Brasília, encerrado em 9 de setembro. Mas, entre vários 

comentários, o que melhor o resumiu foi o título: o da 

Imagem Pública.

Denise e eu, Luiz Gustavo e Patrícia queríamos um 

Instituto com um ambiente de Assembleia Internacional 

de San Diego: denso em conteúdo, leve no formato. 

Instrutivo, porém divertido. Pesado nas palestras, mas 

intenso nas celebrações. O comitê organizador do 

distrito 4530 encampou o conceito de imediato.

Antes de tudo, as melhorias para Salvador. No próximo 

ano, teremos o catálogo distribuído no Seminário de 

Treinamento de Governadores Eleitos (Gets), antes do 

Instituto. E os jovens terão espaço de uma hora de 

sessão plenária, incluindo Rotaract, Interact, programa 

de Intercâmbio e bolsistas. Eles nos ajudarão a definir o 

conteúdo das apresentações.

Agora, de volta a Brasília. Primeiro tivemos um Gets 

com a noite de hospitalidade, inspirado na Convenção 

Internacional. Nele, dez casais de rotarianos 

brasilienses recepcionaram os 31 governadores eleitos 

em suas casas, aproximando as lideranças brasileiras 

dos rotarianos da capital federal. Detalhe: o treinamento 

dos representantes distritais do Rotaract (RDR) 

aconteceu simultaneamente, inclusive com sessões 

conjuntas.

No dia 4 de setembro, o seminário conjunto dos eleitos e 

indicados, com cônjuges e rotaractianos, integrando a 

Família Rotária de fato, somando 184 participantes. 

Palestras com juventude, planejamento estratégico e 

inovação em Rotary, tema desenvolvido pelo chefe de 

planejamento estratégico mundial, Tom Thorfinnson.

Ao mesmo tempo, em São Paulo, o presidente do 

Rotary, Mark Maloney, e eu participávamos de 

reunião com o prefeito da capital, Bruno Covas, para 

iniciar uma parceria estratégica com a cidade. Logo 

após, a visita ao Colégio Rio Branco (maior iniciativa 

de rotarianos na área educacional no Brasil), dirigido 

pelo ex-governador Nahid Chicani, e um jantar de 

celebração da visita, com 497 rotarianos e cônjuges. 

O presidente Mark deu entrevista ao vivo à TV Brasil, 

para o jornalista Hermano Henning, reforçando os 

temas focais do Rotary. E vários Major Donors foram 

reconhecidos, numa noite de captação de 110 mil 

dólares para a Fundação Rotária.

Em 5 de setembro, o Seminário da Fundação Rotária 

e da Associação Brasileira da The Rotary Foundation 

atraiu 295 participantes, evidenciando o interesse 

pelo tema. Um pouco menos compareceu aos 

seminários de desenvolvimento do quadro 

associativo.

A agenda de quinta-feira estava lotada. Simpósio 

Pró-Paz, destinado aos rotarianos e bolsistas 

interessados no tema, a Academia Brasileira Rotária 

de Letras, que reconhece os escritores de temas 

r o tá r i o s ,  t r e i n a m e n to  d o s  R D R s  e  R D Is 

(representantes distritais do Interact), treinamento 

dos Cadres distritais, num ambiente onde mais de 

550 rotarianos e jovens trocaram experiências e 

aprenderam técnicas em várias salas temáticas. E a 

Feira de Projetos, com a submissão de 155 Subsídios 

Globais qualificados à procura de parceiros, com 94 

rotarianos aprendendo nas oficinas práticas de 

projetos. Sem esquecer o Seminário de Imagem 

Pública, afinal este foi o aspecto que mais 

caracterizou essa etapa do Instituto no Brasil.
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Calendário de Visitas Oficiais do Governador

Distrito 4560

Rotary

Visitas de outubro

04/nov  Pains     segunda-feira

05/nov  São Gonçalo do Sapucaí   terça-feira

06/nov  Monsenhor Paulo   quarta-feira

07/nov  Pouso Alegre-Sul   quinta-feira

11/nov  Cruzília    segunda-feira

12/nov  São Lorenço    terça-feira

18/nov  Varginha    segunda-feira

19/nov  Machado    terça-feira

20/nov  Eloi Mendes   quarta-feira

22/nov  Cristais     sexta-feira

25/nov  São Tiago    segunda-feira

Agenda de novembro

01/out  Itapecerica    terça-feira

02/out  Camacho     quarta-feira

03/out  Carmo da Mata   quinta-feira

08/out  Três Pontas    terça-feira

15/out  Pouso Alegre das Gerais  quarta-feira

16/out  Poços de Caldas   terça-feira

17/out  Poços de Caldas Sul  quinta-feira

21/out  Bom Sucesso   segunda-feira

23/out  Boa Esperança   quarta-feira

28/out  Formiga    segunda-feira

28/out  Formiga Areias Brancas  segunda-feira

29/out  Córrego Fundo    terça-feira

30/out  Candeias      quarta-feira

31/out  Campo Belo     quinta-feira
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Mensagem do

Paulo Lima
Governador do Distrito 4560
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Ÿ 24 DE OUTUBRO 2019 – DIA MUNDIAL CONTRA PÓLIO

Ÿ Por que divulgar?
Ÿ A vacinação é uma ação preventiva em saúde publica.
Ÿ Comemoração de 3 anos sem casos de vírus selvagem na Nigéria e em breve a declaração 

do continente Africano livre da Pólio.
Ÿ Comemoração dos 25 anos sem casos de vírus selvagem nas Américas.
Ÿ Decréscimo em geral na cobertura vacinal de rotina abaixo de 95%.
Ÿ Existem regiões e cidades com cobertura vacinal menor que 50%.Clubes e Distritos devem 

rganizar eventos:
Ÿ EVENTO BÁSICO – uma palestra sobre a Pólio em uma reunião do clube.
Ÿ Passeio de bicicleta, caminhada-corrida, carreata, faixas, outdoors, propaganda em 

shoppings, etc.
Ÿ Entrevistas nas rádios, jornais e TVs comunitárias e regionais, visita a autoridades de 

saúde, etc.
Ÿ Iniciativas combinadas com arrecadação financeira.Qual o desejo do Rotary no Brasil?
Ÿ Objetivo de  caminhar rumo ao TETRA, em eventos registrados.O que devemos fazer?
Ÿ O Distrito deve definir um responsável pela CAMPANHA DE REGISTROS de eventos.
Ÿ O responsável deve motivar que os clubes realizem um evento.
Ÿ Acompanhar que o clube-distrito registrem todos os eventos.
Ÿ O período de registro engloba OUTUBRO-NOVEMBRO.
Ÿ As ações relativas a vacinação do Sarampo devem ser registrados.
Ÿ Todos os eventos registrados devem ser reconhecidos pelo distrito.
Ÿ I remos env iar  aos d is t r i tos  um cer t ificado e le t rôn ico .REGISTRAR em  

https://www.endpolio.org/pt/reg
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FAÇA SUA RESERVA!



Entre os dias 4 e 8 de setembro, estive em Brasília – DF para participar do 42º Instituto do 
Rotary e do Seminário Multidistrital de Representantes Distritais de Rotaract Clubs, 
juntamente com Governadores Eleitos e Indicados e Representantes Distritais de Interact 
Clubs e Rotaract Clubs, dos 31 distritos do Brasil. Líderes com diferentes culturas, sotaques, 
mas com o mesmo sentimento: amor pela família rotária. Participei de diversos treinamentos, 
com as mais variadas lideranças e autoridades rotárias, sendo uma delas, o presidente de 
rotary internacional, Mark Malone.  
Além disso, vivi um dos momentos mais marcantes da minha vida rotária: Interactianos e 
Rotaractianos se unindo uns com os outros. Sei que fizemos história nesse TMRD, e muitos 
frutos serão colhidos a partir deste amor incondicional que sentimos. Eu vi, em um mesmo 
evento, Rotary, Rotaract e Interact trabalhando JUNTOS para conectar o mundo.  E se o 
Rotary conecta o mundo, que nós também possamos nos conectar. Voltei para casa com um 
sentimento forte dentro de mim: retribuir, através da minha liderança, todas as oportunidades 
que o Rotaract me proporcionou. 
Gostaria de agradecer a todos que tornaram esse sonho possível. Ao governador Paulo, por 
aceitar o desafio de nos enviar para Brasília mesmo com tantos empecilhos. Ao companheiro 
Rodrigo, que mostrou todo amor que tem pelas novas gerações ao viajar horas para tornar 
possível a nossa ida. A toda família Rotária de Arcos, em especial, meus companheiros de 
clube que me apoiaram desde o início.
Por fim, gostaria de estender meus agradecimentos a companheira Ana Beatriz, RDI, que 
através de laços de companheirismo compartilha comigo o mesmo sonho, e ao companheiro 
Silveira, que terei a honra de trabalhar conjuntamente. Que nós três concretizemos nosso 
objetivo de trabalhar pelo melhor do 4560.
Conto com o apoio, trabalho e amizade de todos companheiros do distrito. 

Pois, nenhum de nós é tão bom, quanto todos nós juntos. 
Avante Família Rotária!

Laís Eduarda Nunes
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PORQUE COMPRAR O PANETONE DA AMIZADE?

Cps e Cpas do Distrito 4560,Este ano, como já é de conhecimento de todos o projeto de 
arrecadação do nosso ano rotário será a Campanha do Panetone da Amizade.Gostaria de 
reforçar a importância de estarmos todos engajados nesta Campanha para que possamos 
aumentar os recursos que estarão disponíveis aos clubes para realização de projetos de 
subsídios distritais.

Acampanha do Panetones é uma campanha do Governador e este ano foi mantida pelas 
seguintes razões :

1. É uma campanha que tem a "cara" do Rotary: i) tem o apelo da família (que é uma das 
metas de busca recomendada pelo RI) e do Natal; 

2. Dos tres pilares que sustentam as metas deste ano rotário - DQA, Fundação Rotária e 
Imagem Pública - a campanha arrecada para Fundação Rotária, trabalha a imagem pública 
do Rotary (30 mil panetones são, teoricamente, 30 mil pessoas que terão acesso à marca 
Rotary, fora a familia e amigos "em vota da mesa" que poderão também refletir no DQA);

3. A qualidade do produto é excelente e tem sido aprovada pelos companheiro e 
companheiras que tiveram a oportunidade de degusta-lo.

4. Estaremos investindo dinheiro do Distrito no próprio Distrito pois o fornecedor tem sede em 
nossa área distrital, ampliando as possibilidades de parcerias.Portanto, temos razões 
suficientes para levarmos adiante esta iniciativa que, não temos dúvidas, será, se 
consolidada durante dois ou tres anos, uma segura e importante fonte de arrecadação para a 
realização dos nossos projetos distritais. Pedimos o esforço e engajamento de todos nesta 
busca e damos algumas sugestões:

a) OFERECER o produto aos empresários que queiram dar um presente de qualidade aos 
seus funcionários a um preço bem melhor que os produtos similares no mercado 
demonstrando compromisso social através da marca "Rotary";

b) Os próprios associado(a)s adquirirem o produto para família ou para doar ao Natal de 
Lares de Idosos e Creches de crianças carentes;

Outras idéias podem aparecer se usarmos a criatividade e peculiaridades de cada clube. 
Façam uma reunião entre os responsáveis para discuti-las e colocarem em prática!

Vamos em frente em mais esta CONEXÃO!!
Paulo Lima GD 4560

Distrito 4560

Rotary
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EVENTOS DISTRITAIS
SETEMBRO/2019

42º Instituto Rotary do Brasil

Distrito 4560

Rotary

Entre os dias 4 e 8 de setembro, estive em 
Brasília – DF para participar do 42º Instituto do 
Rotary e do Seminário Multidistrital de 
Representantes Distritais de Rotaract Clubs, 
juntamente com Governadores Eleitos e 
Indicados e Representantes Distritais de 
Interact Clubs e Rotaract Clubs, dos 31 
distritos do Brasil. Líderes com diferentes 
culturas, sotaques, mas com o mesmo 
sentimento: amor pela família rotária. 
Participei de diversos treinamentos, com as 
mais variadas lideranças e autoridades 
rotárias, sendo uma delas, o presidente de 
rotary internacional, Mark Malone.
Além disso, vivi um dos momentos mais 
m a r c a n t e s  d a  m i n h a  v i d a  r o t á r i a : 
Interactianos e Rotaractianos se unindo uns 
com os outros. Sei que fizemos história nesse 
TMRD, e muitos frutos serão colhidos a partir 
deste amor incondicional que sentimos. Eu vi, 
em um mesmo evento, Rotary, Rotaract e 
Interact trabalhando JUNTOS para conectar o 
mundo.  E se o Rotary conecta o mundo, que 
nós também possamos nos conectar. Voltei 
para casa com um sentimento forte dentro de 
mim: retribuir, através da minha liderança, 
todas as oportunidades que o Rotaract me 
proporcionou. 
Gostaria de agradecer a todos que tornaram 
esse sonho possível. Ao governador Paulo, 
por aceitar o desafio de nos enviar para 
Brasília mesmo com tantos empecilhos. Ao 
companheiro Rodrigo, que mostrou todo 
amor que tem pelas novas gerações ao viajar 
horas para tornar possível a nossa ida. A toda 
família Rotária de Arcos, em especial, meus 
companheiros de clube que me apoiaram 
desde o início.
Por fim, gostar ia de estender meus 
agradecimentos a companheira Ana Beatriz, 

R D I ,  q u e  a t r a v é s  d e  l a ç o s  d e 
companheirismo compartilha comigo o 
mesmo sonho, e ao companheiro 
Silveira, que terei a honra de trabalhar 
c o n j u n t a m e n t e .  Q u e  n ó s  t r ê s 
concretizemos nosso objetivo de 
t rabalhar  pe lo  melhor  do 4560.
Conto com o apoio, trabalho e amizade 
de todos companheiros do distrito.
Pois, nenhum de nós é tão bom, quanto 
todos nós juntos.

Avante Família Rotária!

Laís Eduarda Nunes
Graduada em Ciências Biológicas - 
Unifor/MG
Profissionais - Rotaract Club de Arcos

Vice - RDR 2019/20 - Distrito 4.560

EVENTOS DISTRITAIS
SETEMBRO/2019

08outubro de 2019 11



Distrito 4560

Rotary
Distrito 4560

Rotary

EVENTOS DISTRITAIS
SETEMBRO/2019

13/09 - 2ª Reunião de ASR e 
3ª Reunião do Colégio de Governadores 

em Três Pontas

Reunião de trabalho do Colégio de Coordenadoras focando na importância da Fundação 
Rotária e na sequência doação ao projeto " Casinha Feliz." 
Seriedade no desenvolvimento deste projeto e minha alegria nos frutos colhidos.
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Seminário Novas Gerações-Meio Ambiente-Imagem Pública 

Após palestras feitas pelo 
Mayron, Rotaract Lavras e 

Brenda, Rotaract Três 
Pontas.

No dia 14/09 aconteceu o oitavo evento distrital programado. 
Agradeço a todos que contribuíram para esta etapa.

Noite oferecida pelo casal Governador João 
Otávio e Nilda Piedade Campos Azevedo 
após reunião do colegiado. 
Agradável companheirismo, firmado por 
uma amizade sólida entre rotarianos.

EVENTOS DISTRITAIS
SETEMBRO/2019

Governador Paulo Lima, Cp 
Wellington, Presidente da 
Comissão Distrital de Imagem 
Pública 
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EVENTOS DISTRITAIS
SETEMBRO/2019

Seminário Setorial de DQA/F. Rotária - Área 6 em Capitólio

Sábado 28/09 realizamos o nosso nono compromisso de treinamento do ano rotário da 
CONEXÃO: o Seminário Setorial da Area 6 – DQA e FR - em Capitolio.

Tivemos 42 rotarianos presentes, 05 visitantes, 12 clubes representados, sendo 6 deles da 
Area 6.

O treinamento foi aberto pelo Governador do Distrito 4560 Paulo Lima, e conduzido pelo 
Instrutor Distrital Gov. Ângelo de Freitas (DQA), Gov. Antonio Élcio C. Sarto (Coord Regional 
Assistente da FR) e Gov Walmor Zambroti (Comissão Distrital de DQA).

A presidente do Rotary Club de Capitolio - clube anfitrião, Maria Margarida Costa, e seus 
companheiros proporcionaram um ótimo encontro no espaço da Casa da Cultura daquela 
cidade, com apresentação do Coral da cidade aos participantes.

A participação e interesse dos participantes propiciou um debate proveitoso em prol do 
conhecimento rotário.

Clubes representados: Capitolio, Piunhi, Arcos, Mar de Minas, Iguatama, Pains, Lavras Sul, 
Pimenta, Eloi Mendes, Itaúna Cid Educativa, Divinópolis Leste, Guaxupé Cafezais.
Distrito 4730.

Parabéns a todos os envolvidos e grato pela conexão!

08outubro de 2019 14
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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 Sub´sidios Gobais, 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:

08outubro de 2019 15
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VISITAS OFICIAIS DO GOVERNADOR
SETEMBRO/2019

Visita ao Excelentíssimo Prefeito José Pocai e 
entrega do bóton do ano ao mesmo. 

Festiva e encontro com as companheiras do Colégio de Coordenadoras. Uma noite 
realmente prazerosa.

No dia 02 o casal de goverandores deu início às visitas oficiais do mês de 
setembro no clube de Monte Sião, onde foram recebidos no Marco Rotário 
pelos companheiros! 

08outubro de 2019 16
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VISITAS OFICIAIS DO GOVERNADOR
SETEMBRO/2019

03/09 Mateus Leme

Chegando ao Rotary Club de Mateus Leme Centro, o 
governador Paulo Lima e a Coordenadora de ASR Selma 
Lima, foram recebidos pelos companheiros e pelo Presidente 
Jaciano Souza Silva.
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Visitas Oficiais do governador Paulo Lima 
e da Coordenadora de ASR Selma Lima

09/09 Três Corações

Conhecendo a Biblioteca Ambulante onde o 
Rotary fez a doação de contanier. Chamou-nos a 
atenção a troca solidária com a Biblioteca 
Ambulante. Trabalho maravilhoso.

Tarde ao lado das companheiras, trocando 
idéias, homenageando companheira e 
saboreando as iguarias do Chá da Amizade. 

Projeto Esperança, trabalho apoiado pelo Rotary Club Três 
Corações. 

Festiva ao lado de grandes amigos. Presença do casal 
Governador Antônio Elcio e Ângela. Nossos agradecimentos ao 
Hércules e Karina Nishiyama. 

Recebidos gentilmente pelo presidente do RC.Três Corações, 
Hércules Alfredo Batista Alves e Karina Nishiyama, 
Presidente da ASR e Coordenadora Assistente Área 02, 
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11/09 Cambuí

Assembleia no Rotary Club de Cambui.

Festiva agradável!. Na pauta " Casinha 
Feliz" cumpre sua missão. 

A chegada a Cambui foi marcada 
por uma recepção calorosa, com 
direito a uma linda faixa linda 
personalizada com o rosto do 
casal de governadores. 
Uma demonstração de carinho 
do Presidente Celso Otávio da 
Silva e companheiros rotarianos.
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12/09 Ouro Fino

Chá e reunião com as companheiras da 
Casa Amizade Ouro Fino.

Uma festiva , admissão de novos associados, 
companheirismo, deixaram marcado no nosso 

coração a felicidade de cada rotariano. Conectados 
pelo ideal de servir.

Visita ao Prefeito Municipal de Ouro Fino, Sr. 
Maurício Lemes de Carvalho e reunião de 

trabalho com a equipe Rotary.

Rotary tem história. E história gera 
conexões positivas!
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16/09 Puimhí

Chegando no Rotary Club de Piumhi, 
agraciados com a presença do Presidente filho 
de Itapecerica e demais associados. Uma feliz 

recepção.

Registro da Reunião Festiva do RC.de Piumhi. 
Uma noite memóravel. Repleta de visitantes, 
promovida pelo dinâmico presidente Túlio Alves 
Ferreira, esposa e associados.

Manhã de muito trabalho. Reunião com a 
equipe do RC.Piumhi, com interactianos, com a 

equipe do hospital local, para um projeto de 
subsídios.
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17/09 Pimenta

Festiva do RC.de Pimenta despertou-nos conexões que ultrapassaram 
nossa expectativas no sucesso deste lema. Estamos conectados não 

importa a distância quilométrica.
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18/09 Carmo do Rio Claro

Festiva RC.Carmo do Rio Claro sob 
a presidência do companheiro 
Dimas Silva Jacob. 

Recepção ao casal de governadores 
no Marco Rotário de Carmo do Rio 

Visita ao Lar do Idoso Frederico 
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E-Club Esperanto

Interessante Visita

No dia 21 de setembro, às 16:00h, o Governador Distrital, Cp. Paulo Marcos de Paula Lima, no 
recesso de seu lar, através de seu computador pessoal, entrou em rede na vídeo-
conferência, e manteve, por quase duas horas, uma substancial visita ao Rotary E-Club de 
Esperanto-Brasil. Conectaram-se para conversar com o Governador Paulo, o Cp. Wallace G. 
Du Temple (Canadá), o Cp. Alessandro Perna ( Itália), o Presidente do E-Club, Cp. Davide 
Astori (Itália), o Cp. Júlio Callegari (Dubai, mas, falando a partir do Porto, em Portugal), o Cp. 
Jean Bosco Malanda Lutete (República Democrática do Congo), casal Grattapaglia, 
Giuseppe e Úrsula (Brasília), João Otávio Veiga Rodrigues (Poços de Caldas) e uma 
candidata ao E-Club. 

Conversou-se sobre os projetos do E-Club, como o Tchouckball, esporte da Paz, passando 
sobre o projeto de revitalização do Centro de Saúde de Lukala, RD Congo, pela equipe de 
tradutores da revista "Correio da UNESCO" e sobre a construção da Escola Básica para a 
ASPAT. Depois, passou-se a palavra ao Governador que ressaltou os pontos principais das 
ênfases presidenciais de RI, destacando a campanha do Panetone, a questão da retenção e 
expansão do quadro associativo, bem como a realização de projetos em benefício da 
Comunidade, conectando o mundo! 

A tradução da palestra do Governador esteve sob a responsabilidade da Cp. Úrsula, que 
esclareceu todos os pontos principais e, posteriormente, traduziu o texto para todos os 
associados! A palestra do Governador Paulo agradou a todos, e ele também ficou 
positivamente impressionado com a experiência de relacionar-se com o nosso virtual 
Rotary Club, que vem ganhando espaço no mundo rotário a passos largos, embora, 
mineiramente.  

João Otávio Veiga Rodrigues
Rotary E-Club de Esperanto - Brasil 
DG 2016/2017 - D4560 - Rotary International 
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24/09 e 25/09 Alfenas Norte

Festiva dos Clubes de Alfenas. O companheirismo marcou a 
noite encerrando a visita oficial do governador e 

coordenadora de ASR.

Reunião de trabalho com o Presidente 
do RC. Alfenas- Norte José Carlos 
Martins, secretário e tesoureiro.

Reunião de trabalho com o Presidente do 
RC Alfenas João Bosco Azevedo, 
secretário e tesoureiro.
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26/09 Guaxupé e 27/09 Guaxupé Cafezais

Recepção do Governador Paulo Lima e Selma Lima, no marco 
rotário, pelo Presidente do RC.de Guaxupé Junior César Garcia. 

Cafezinho da tarde com as senhoras de 
rotarianos que dão incondicional apoio ao 
Rotary.

Reunião de trabalho com RC Guaxupé 
Cafezais
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30/09 Oliveira

Visita oficial ao Marco Rotário 
acompanhados por expressiva comitiva. 

É o RC.de Oliveira cumprindo as 
conquistas do subsídio distrital.

Chá da Amizade, dedicado a  
Coordenadora Distrital Selma Castejon 

Festiva do R.C.de Oliveira. Com a 
presença dos Governadores Angelo 

Antonio Freitas, Carlos Alberto Araujo 
Peçanha,João Bosco Béze e das 

Coordenadoras Vani Costa Béze e Maria 
Isabel Peçanha.
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Wellington José Borges - Rotary Club Itaúna
WPP: (37) 98412-9191
imagem.publica@rotary4560.org.br

Wanilda Garcia - Rotary Club de Boa Esperança
WPP: (35) 99879-5076
wanwangarcia@hotmail.com

Anuncie Aqui!
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Envie suas fotos para a Revista Rotary Brasil

Fotos de Visitas Oficiais e Projetos

Site do Distrito 4560 (rotary4560.org.br)

Ajude-nos a 
DIVULGAR 
o Nosso 
Distrito

DIVULGUE AS AÇÕES E PROJETOS DO SEU 

CLUBE NOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO DO 

DITRITO 4560

apóis a realização do seu projeto através do link abaixo:
http://revistarotarybrasil.com.br/rotary-content/content/submit
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Rotary Club Elói Mendes Rotary Club de GuaxupéE-Club Esperanto - Brasil

Rotary Club Pouso Alegre
das Geraes

Rotary Club de Itapecerica Rotary Club Lavras Sul

Rotary Club de Carmo do Cajuru Rotary Club de Divinópolis - Leste Rotary Club de Divinópolis - Leste
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Rotary Club de Itapecerica
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