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Viva o Rotary! 

V i v a  o s  R o t a r i a n o s  p e l o  s e u 
compromisso de amor e serviço a 
humanidade! Viva também para nossas 
parceiras da Casa da Amizade, que tanto 
tem nos ajudado servir a humanidade 
com amor! 

Viva aos nossos Programas (Rotaract, 
Interact, Rotary Kids, Intercâmbio de 
Jovens, NRDC) por levar o nosso ideal de 
servir as comunidades! Viva a família 
rotária! Conectados somos mais fortes e 
podemos fazer mais em nosso Distrito! 
Hoje lanço o desafio a cada rotariano para 
levar mais um membro para fazer parte 
desta organização que hoje faz 115 
anos!!! 

Vamos dar de presente ao nosso Distrito 
e a memória de Paul Haris - 115 
associados até a nossa Conferência para 
celebrarmos esses 115 anos com muita 
gratidão a Paul Haris pelo presente que 
ele nos deu fundando está organização, 
da qual temos muito orgulho de fazer 
parte! Viva a família rotária!!!
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Caros rotarianos e integrantes da 
familia do Rotary,

Neste mês em que celebramos o 
Rotaract, é um prazer dizer que este 
tem sido um ano especial para os 
nossos jovens parceiros no servir.

Em abril do ano passado, o Conselho 
de Legislação mudou os seus estatutos 
para elevar o Rotaract. Com isso, o 
Rotary International passou a ser a 
associação formada por Rotary Clubs e 
também por Rotaract Clubs. Em 
outubro, o Conselho Diretor do RI 
eliminou a idade limite para ser 
rotaractiano, e tomou outras decisões 
para quebrar as barreiras que travam o 
crescimento do Rotaract em algumas 
partes do mundo.

Há tempos que essas ações eram 
esperadas, pois o Rotaract é uma visão 
do que o Rotary deve se tornar. Não 
apenas precisamos abrir nossas portas 
para os jovens, mas também abrir 
nossos ouvidos e mentes para eles, e 
respeitar a experiência rotária que eles 
acharem significativa. Essa é uma das 
melhores maneiras de fazer o Rotary 
crescer.

Quando falo em fazer o Rotary crescer 
quero dizer que precisamos expandir 
nossos serviços e ampliar o impacto 
d o s  n o s s o s  p r o j e t o s .  O  m a i s 
importante, porém, é aumentar o 
número de associados para que 
possamos ir mais longe. Os rotaracts 
são a chave para isso, não somente por 
poderem fazer a transição ao Rotary no 
momento certo, mas também por 
saberem o que pode atrair ao Rotary 
outros jovens como eles.

Continuar fazendo as coisas como 
sempre fizemos não funciona mais 
para nós. Trazer mais associados para 
substituir aqueles que perdemos 
também não é a melhor solução, pois é 
como despejar água dentro de um 
balde cheio de furos. Precisamos 
abordar as causas da perda de 
associados em muitas partes do 
mundo. O envolvimento deles não é 
como deveria ser, e a verdade é que, 
em termos demográficos, nós estamos 

envelhecendo.

Está na hora de fazermos algumas 
m u d a n ç a s  f u n d a m e n t a i s .  N ó s 
conhecemos os empecilhos para o 
advento de uma sociedade engajada e 
diversificada. Portanto, é hora de agirmos 
por meio da criação de novos modelos de 
associação, abertura de novos caminhos 
para o Rotary e construção de novos 
Rotary e Rotaract Clubs, principalmente 
onde os clubes existentes não estejam 
atendendo às necessidades.

Novos modelos de clubes representam 
uma oportunidade de se conectar com um 
g rupo  d i ve rs i ficado  de  pessoas , 
especialmente aquelas que não podem ou 
não querem se associar aos nossos 
clubes tradicionais. Embora novos 
modelos de clube tenham surgido já há 
algum tempo, cabe aos governadores de 
distrito torná-los realidade. Em janeiro, na 
A s s e m b l e i a  I n t e r n a c i o n a l ,  o s 
governadores eleitos participaram de um 
exercício sobre criação de novos modelos 
de  c l ubes .  Fo i  uma  expe r i ênc ia 
maravilhosa que direcionou o pensamento 
dos participantes no trabalho a ser feito.

Em última instância, porém, caberá aos 
rotaracts e jovens rotários criar novos 
modelos de clube que sejam mais 
significativos para as próximas gerações. 
Podemos pensar que sabemos o que os 
jovens querem em relação aos futuros 
Rotary Clubs, mas tenho certeza de que 
nos surpreenderemos com o que eles têm 
a dizer. Será nossa obrigação apoiar a 
inovação deles, pois isso nos ajudará a 
crescer enquanto O Rotary Conecta o 
Mundo.

Mark Maloney
Presidente, 2019-20
Rotary Club de Decatur
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É HORA DE OUVIRMOS O 
ROTARACT
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Inovação é o que distingue um líder de um seguidor  Steve Jobs 

Reconhecidamente um grupo de líderes, muitos rotarianos relutam em aceitar o 

inevitável : o mundo de 1905 é muito diferente do mundo de 2020. Clubes ainda relutam em 

admitir mulheres, reuniões ainda insistem na formalidade; novos desafios são rechaçados por 

medo da mudança. Graças ao Bom Pai o Rotary não é mais o mesmo; se o fosse, talvez nem 

mais existíssemos, e nossa presença se dissolveria.  

Como líderes, temos que ser os agentes da mudança, não os obstáculos a ela. Duas 

estórias que mostram novos caminhos, uma da Fundação e outra do quadro associativo. 

Doação testamentária : o primeiro caso de sucesso da Fundação, no Brasil. Scott 

Belsky, no Manual do Homem Moderno, afirmou “ quando 99% das pessoas duvidam de uma 

ideia sua, ou você está totalmente errado  ou prestes a fazer história”. Alguns rotarianos 

acreditaram que era possível iniciar no Brasil um processo de doação de herança para a 

Fundação. Coordenei esse esforço nos últimos três anos, primeiro como curador, em seguida 

como diretor, até obtermos sucesso. Uma doação da herança de Sonia Fernandes, por 

sugestão do Paulo Eduardo Fonseca, ao inventariante Fernando Sheldon, que ainda em vida 

convenceu a doadora sobre a idoneidade da Fundação Rotária. Resultará em uma doação 

milionária para a Fundação, depois de cuidadoso processo que envolveu Steve Routbourg, 

advogado chefe do Rotary, Eric Schmelling, primeiro executivo da Fundação, Marcelo Salesi, 

diretor de negócios da Cyrela, Beatriz de Almeida Borges, do escritório Mattos Filho. Três 

anos de negociações envolvendo direito brasileiro e a The Rotary Foundation, com todas as 

limitações do inerente risco envolvendo imóveis. Mas a certeza de que, no êxito, essa 

operação abriria uma avenida de doações testamentárias para a Fundação no Brasil, um veio 

inexplorado de captação de recursos: seria a primeira de muitas. Se não fosse a sugestão do 

D U A S  H I S T Ó R I A S  D E 
INOVAÇÃO
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Paulo ao Fernando, os verdadeiros agentes , anos atrás, os recursos seriam destinados a uma 

fundação para cães e gatos. Com todo o respeito e amor aos bichos, a Fundação saberá 

melhor utilizar esses recursos para fazer o bem no mundo.

Clube satélite : o Rotary no nosso continente tem uma peculiaridade : os cônjuges estão 

quase sempre muito envolvidos. As associações de senhoras, de famílias de rotarianos, de 

cônjuges ou parceiros numa versão mais moderna, contam com recursos rotários 

inexplorados, a exemplo do que acontecia com a Fundação e as doações de testamento. 

Conheço programas sustentados pelos cônjuges mais abrangentes do que os 

programas do próprio clube, o que por si só justificaria a condição de rotarianos. Mas esses 

parceiros às vezes não querem, ou querem mas são rejeitados pelo clube padrinho, cujo 

formato de reunião e cultura não interessa à essa nova audiência . Mas o Rotary não pode 

desprezar esses talentos, e os novos formatos de clubes foram estruturados para acomodar 

esses rotarianos em potencial. Que, apesar de não se enquadrarem nos formatos de clubes 

tradicionais, compartilham nossos ideais de servir, com integridade, diversidade, 

companheirismo e liderança. 

Uma frase de Sun Tzu : “concentre-se nos pontos fortes, reconheça as fraquezas, 

agarre as oportunidades e proteja-se contra as ameaças”. O Rotary na América do Sul tem um 

ponto forte, o cônjuge, e é chegada a hora de agarrarmos essa oportunidade. A ameaça, a 

queda do quadro social em nossas zonas 23 e 24, tem um antídoto. E ele pode estar dentro de 

casa, pedra a ser lapidada, energia a ser liberada. Pode ser uma outra estória de inovação bem 

sucedida. 

Mário César Camargo

Diretor de rotary International

Rotary Club de Santo André
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Companheiro(a)s:

 Confesso que estava preparado para discorrer sobre a importância de fazermos mais 
projetos distritais e globais envolvendo o saneamento básico, que ainda é precário no Brasil, 
onde resumimos abaixo um panorama da nossa situação. Os números, embora de 2017, não 
mudaram muito. Pelo contrário, observou-se uma diminuição dos recursos federais aplicados 
no saneamento básico do país:
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Março: mês dos Recursos Hídricos e 
Saneamento Básico 

Represa de Três Marias

Fonte: SNIS 2017
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 O país tem 57 milhões de residências sem acesso à rede de esgoto, 24 milhões sem 
água encanada e 15 milhões sem coleta de lixo, de acordo com os dados da Pnad (Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios) de 2018, do IBGE. Estudos mostram que essa 
insuficiência de saneamento pode ter impactos na saúde, na educação e no mercado de 
trabalho.

 Ainda, estudos técnicos econômicos mostram que para cada dólar gasto com 
saneamento há um retorno de U$ 5. (Fonte: https://www12.senado.leg.br).

 Tais informações resumem a importância e a necessidade de esforços de nossos clubes 
programarem ações e projetos no sentido de melhorar estes números. 

 Mas, neste momento, tenho que discorrer sobre os nossos recursos hídricos... é 
impossível, em meio a tanta chuva que têm caído ultimamente (escrevo em meio a uma delas) 
omitirmos considerações sobre os benefícios e problemas que elas trazem. Minas Gerais, a 
“caixa d'água do Brasil” fez jus à alcunha e 196 municípios decretaram estado de emergência, 
sendo sua capital e algumas cidades do interior especialmente atingidas. No Espírito Santo, 
foram 22 cidades. A cidade de São Paulo travou e enfrentou um cenário de caos em fevereiro 
passado. E este cenário se repetiu em muitas outras regiões do sudeste do país. Perda de vidas 
e famílias inteiras desabrigadas por enchentes, deslizamentos de terras e desabamentos de 
construções. Danos materiais e humanos incalculáveis.

 O Brasil é mesmo um país de dimensões continentais e reserva surpresas extremas em 
vários quesitos ambientais. Senão, vejam...

 Após cerca de oito anos de crise hídrica, eis que vários reservatórios estão agora perto e 
alguns até excedendo seus níveis máximos de capacidade de armazenamento. 

 Dos sete reservatórios que abastecem a Grande SP, seis estão nesta situação.

 O reservatório da Usina Hidrelétrica de Três Marias/MG atingiu nível de água 
armazenada que não se via há oito anos.  Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico 
(ONS), o volume útil da represa alcançou 88,6%, neste mês, melhor resultado para fevereiro 
desde 2012, quando estava em 89,2%. 

 Com o aumento do volume de água na hidrelétrica, para evitar inundações, a Companhia 
Energética de Minas Gerais (Cemig) teve que abrir parcialmente, as comportas da usina. Há 
que ressaltar que a importância de Três Marias na geração de energia é secundária, atuando 
mais como reguladora da Usina de Sobradinho do subsistema do nordeste.

 Noutra vertente, nosso Senado discute esses dias os motivos da queda do nível de água 
na Represa de Furnas, há dez anos. Desde então, o Lago Furnas está operando com 2 metros 
abaixo da cota mínima exigida -762 metros acima do nível do mar. São mais de 30 municípios 
de Minas Gerais atingidos que sofrem com essa subutilização da represa.

 Estes dois exemplos antagônicos mostram a complexidade ambiental de nosso país e 
esta situação é fator a ser levado em conta na execução dos nossos projetos rotários. Nosso 
Distrito, particularmente, precisa despertar para isso. Projetos em saneamento básico e 
recursos hídricos abrangem praticamente todas as nossas áreas de enfoque e podem ser 
vistos como ações principais a serem implantadas nas comunidades. Doenças resultantes do 
mau manejo das águas como a dengue, a zica e chicungunya estão cada vez mais ganhando 
terreno. A incidência da dengue aumentou cerca de 70% no nosso país. Precisamos dar 
respostas!
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 E o ciclo se repete sempre. Todo ano no período chuvoso as demandas dos atingidos se 
voltam para instituições como a nossa pedindo ajuda material e financeira para mitigar os 
prejuízos sofridos. E, quase sempre, temos dificuldades de atender estas demandas 
emergenciais. Da parte do Distrito estamos regulamentando o nosso Fundo de Reserva para 
sermos mais ágeis em casos de necessidade extrema e de calamidade pública. Os clubes, 
onde o problema ocorre com mais frequência, também deveriam se preparar para isso, 
desenvolvendo ações criativas e projetos preventivos para a próxima estação chuvosa. 

 Alguns clubes têm trabalhado nesta direção, mas ainda é pouco diante do que precisa e 
podemos fazer.

 Temos a capacidade e temos os recursos disponíveis para projetos globais de grande 
alcance nestas áreas. Os projetos distritais, embora de recursos mais limitados, também 
podem ser pensados “hidricamente” como complemento às ações maiores. 

 Quase sempre tais projetos são destinados à área de saúde, o que é muito louvável, 
mas, que tal pensarmos que se proporcionarmos um manejo correto das águas pluviais e 
esgoto estaremos mitigando despesas diretas e indiretas em todas as nossas áreas de 
enfoque? 

 Que exemplo maior de sustentabilidade e abrangência poderia haver?

 Paulo Lima
 GD 4560

VEM AÍ A CONFERÊNCIA DAS CONEXÕES!! ESPERAMOS ENCONTRAR VOCÊS LÁ!!

Março de 2020
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Mensagem da
Coordenadora Distrital

Selma Lima
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“Metade do mundo é composto por mulheres, a outra metade os filhos delas”. 

Portanto, somos a mola propulsora da humanidade. Parabenizo a todas, pois o nosso trabalho em 

casa, na profissão e no nosso Distrito é cada vez mais relevante e reconhecido.

E com a aproximação da CONFERÊNCIA DA CONEXÃO nosso trabalho aumenta ainda mais.

Nosso CHÁ – “CONEXÃO DA AMIZADE” está sendo planejado com muito carinho por uma Comissão 

extraordinária. Tivemos nossa primeira reunião dia 29 de fevereiro ultimo na cidade de Oliveira, onde fomos, 

como sempre, muito bem recebidas, com maravilhoso café organizado com capricho pela Casa da Amizade 

local, sob a batuta da Companheira Presidente Cristiane Silva.

Neste encontro, vários assuntos relativos ao Chá foram tratados e combinadas as atribuições de cada 

voluntária para tudo sair da melhor forma possível. Muitas ideias criativas, vontade e disposição marcaram 

a reunião e nortearam nosso caminho. Somos imensamente gratas às companheiras que lá estiveram e 

àquelas que mesmo ausentes do encontro estão participando ativamente desta gestão.

Será o evento onde as premiações de reconhecimento aos trabalhos realizados pelas Casas da 

Amizade serão entregues fechando um ano que está sendo inesquecível para mim. 

Quero contar com todas vocês para estarmos juntas neste momento e mostrar a todos que o maior 

troféu será erguido por todas nós, juntas, mostrando que, conforme alguns dos nossos lemas rotários, 

INSPIRAMOS e FIZEMOS A DIFERENÇA para muitas pessoas e que, através das nossas CONEXÕES 

abriremos ainda mais as portas das OPORTUNIDADES para ajudar dentro do nosso Distrito.

Espero vocês para erguemos o TROFÉU DO SERVIR, cujo pódio tem apenas o primeiro lugar, um 

espaço grande, que caberá todas nós, vencedoras como mulheres, amigas, mães, companheiras e 

profissionais competentes que somos!

Conectem-se a nós!

Até lá!

Selma Lima

Coordenadora das ASR's

Distrito 4560

Queridas Companheiras,

Saudamos a todas vocês pelo “Dia Internacional das 

Mulheres” no último dia 08 deste mês. Um dia cuja finalidade é 

apenas reconhecer nossa importância em todos os outros dias do 

ano.

Março de 2020
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Queremos aqui parabenizar todas as mulheres 
rotarianas, cônjuges de rotarianos, rotaractianas, parceiras 
da ASR e Interact, pelo Dia da Mulher!

Nossa GRATIDÃO pelo trabalho que fazem pelo nosso 
Distrito, trabalho imprescindível para que o Distrito 4560 
possa avançar rumos aos seus objetivos.

PARABÉNS PELO DIA DA MULHER!!

Paulo Lima
GD 4560

Março de 2020
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Participar de uma Conferência é conhecer o Rotary além 
do clube, entender o escopo da organização e seus 
tentáculos. 

É o primeiro passo, ao qual se seguirá a Convenção 
Mundial, numa apoteose de raças, cores, credos e 
países. 

Sem compreender o quão vasto é o Rotary, e a 
Conferência é o primeiro degrau, o companheiro terá 
compromisso somente com o clube, valoroso mas 
pequeno, em relação à dimensão global. 

Quem não conhece, não se compromete. 

E a conferência é o momento ideal para estabelecer esse 
comprometimento. 

(Excerto de mensagem do Diretor de RI - Mario César Camargo)

Março de 2020
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FAÇA SUA RESERVA!

31
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O Rotary conecta o mundo com Brasil e Índia. Rotarianos do 
Dsitrito 4560 estiveram em Surat, na índia, vivenciando 
momentos de companheirismo e amizade num intercâmbio 
cheio de carinho por parte dos anfitriões.

IRA- INTERCÂMBIO ROTÁRIO DA  AMIZADE

Março de 2020



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!

Distrito 4560

Rotary

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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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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Parabéns!!

Rotary Club de Pimenta Mar de Minas

3 anos

Rotary club de Poços de Caldas

86 anos

Rotary Club de Alfenas

65 anos

Rotary Club de Itaúna Cidade Educativa

35 anos

19

Rotary Club de Pimenta Mar de Minas
3 anos

Rotary club de Poços de Caldas
86 anos

Rotary Club de Alfenas
65 anos

Rotary Club de Itaúna Cidade Educativa
35 anos
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Clubes em Ação
Campanha Lacre do Bem do Rotary Club de Mateus Leme. Juntando lacres para trocar 
por cadeiras de rodas! Fazer o bem faz bem!
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Clubes em Ação
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No dia 15 de fevereiro de 2020 o Rotary Club de Três Corções , com a participação da Casa da 
Amizade, realizou a 11ª edição do Rotary Folia. É o principal evento para angariar recursos que 
serão aplicados nos projetos sociais e na prestação de serviço do clube para a cidade. 400 
convites foram vendidos! 
As bandas: Velha Guarda e Magnatas animaram a noite. 
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Clubes em Ação
Neste 19/02 o Rotaruy de Itaúna deu posse a mais uma companheira! 
Danielle Soares da Silva é enfermeira, servidora municipal desde 2008. 
Sua madrinha é Brigida Drumond de Sousa. 
O clube muito se orgulha de seus associados e recebe Danielle e seus familiares de 
braços abertos.
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O Rotary de Itaúna se reuniu logo pela manhã, no dia 08/02, e realizou a limpeza da Avenida 
JK, uma importante via de acesso e ligação e da cidade. 
É impressionante o volume de lixo recolhido.  
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Clubes em Ação
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Em parceria com a PMMG, o Rotary 
de Itaúna Cidade Educativa doou 
grande quantidade de roupas a 
instituições da cidade.

Março de 2020



O Rotary Club de Piumhi e o Interact Club de Piumhi, 
(que são os jovens de 14 a 18 anos, realizaram no 
sábado, 01 de fevereiro de 2020 em parceria com a 
Secretaria de Agropecuária, Abastecimento e Meio 
Ambiente o plantio de 52 mudas no Parque da Mina, 
localizado no bairro Nova Esperança.

Esta é mais uma ação realizada no Ano Rotário 
2019/2020 que visa a preservação da natureza, além de 
oferecer um ambiente arborizado e de lazer para toda a 
população e turistas. No Parque da Mina foram 
plantadas várias espécies de árvores, sendo essas: 
amora, moringa, acerola e goiabeira.
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Posse de novos 
associados em Pains:

Carolyne Stela Ramos Silva com 
sua madrinha Hercília e o G.A 
Emilio

Marcos Vinícius Pfister Silva com 
seu padrinho Donizete e o G.A 
Emilio

Rotary Club Pains realizou no dia 17/02/2020 a 
doação de aparelhos e insumos para o laboratório 
do Hospital Municipal Regina Vilela de Oliveira na 
cidade de Pains, com valor total de R$ 20.000,00.

A doação foi realizada em reunião solene onde 
contou com a presença dos rotarianos do clube, 
do G.A. Emílio Carlos Barbosa, do prefeito 
municipal Marco Aurélio Rabelo Gomes, da 
secretária municipal de saúde a senhora Eliana 
Vigilato, o do presidente da Ecossytem Ltda 
senhor Kleber José de Almeida. Os aparelhos e 
insumos foram resultado de uma parceria entre 
Rotary Club de Pains e Ecossytem Ltda.
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Nos dias 22 e 23 de fevereiro, o Rotaract Club de Três Pontas, junto ao Interact Club 

Três Pontas Sul, realizou a campanha 'Carnaval Seguro'.  ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Durante o projeto, os rotaractianos e interactianos estiveram presentes na Praça do 
Centenário distribuindo preservativos e informativos sobre as IST's (infecções 
sexualmente transmissíveis), além da conscientização contra o assédio por meio 
de carimbos com as frases 'Não é não' e 'Tô na rua mas não sou sua'.

Março de 2020



Distrito 4560

Rotary

ASRs em Ação
.

26

Equipe do Chá da Amizade durante a "Conferência da Conexão " 
22/ 23 e 24 de maio , conecta na cidade de Oliveira para planejar 
detalhadamente o Chá. Recebidas com todo carinho pela 
coordenadora Vani, Júlia e Christiane, a equipe passou a manhã 
junta planejando todas as tarefas.

CONTRIBUA COM A CASINHA FELIZ E AJUDE
O ROTARY NA LUTA CONTRA A PÓLIO!

A Casinha Feliz está percorrendo todo
distrito junto com as visitas ofciais do
Gov. Paulo Lima.

Todo valor arrecadado será doado ao
programa End Polio Now e você nos

ajuda a ajudar o Rotary nessa luta! DISTRITO 4560Uma iniciativa:

Março de 2020
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No dia 14 de fevereiro foi dia de trabalho para a 
Coordenadoria. Sempre em frente nessa CONEXÃO!
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A Casa da Amizade participou no dia 11/02, da palestra 
motivacional com a coach Kaká Barbosa: 

"Sem acolhimento, não faz sentido servir’’
Uma promoção do RC de Itapecerica. Noite especial e 

muito proveitosa.
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Rotary Club Elói Mendes Rotary Club de GuaxupéE-Club Esperanto - Brasil

Rotary Club de Itapecerica Rotary Club Lavras Sul

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

Rotary Club Pouso Alegre
das Geraes
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