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Passei bastante tempo pensando na família, não 
apenas na minha e na do Rotary, mas em todas as 
outras que ajudamos diariamente nas comunidades 
onde atuamos. Em muitas partes do mundo, mães e 
filhos enfrentam desafios que a maioria de nós não faz 
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ideia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o risco de mulheres de 
países de baixa renda morrerem durante a gravidez, trabalho de parto ou 
causas correlatas é 120 vezes maior comparado ao de mulheres de países 
desenvolvidos. Globalmente, o índice de mortalidade infantil está caindo, 
contudo, 4 milhões de bebês ainda morrem antes de completarem um ano de 
vida.

Em abril, o Rotary volta sua atenção à saúde materno-infantil. E neste assunto, 
uma fonte de inspiração é o Rotaract Club de Calabar South-CB, na Nigéria. 
Seus associados formaram parceria com o Rotaract Club de Canaan City (CB) 
para a realização de um programa de orientação a mães sobre melhores 
práticas para evitar  a mortalidade infantil e promover a saúde pós-parto para si 
e seus bebês. Em Bangladesh, o Rotary Club de Dhaka North propicia cirurgias 
gratuitas e remédios para gestantes sem condições de arcar com os custos 
para fazer pré-natal e dar à luz. Acesse o site ideas.rotary.org para ver outros 
projetos que estão salvando a vida de mães e filhos.

Na última década, presenciamos milhões de pessoas, famílias e comunidades 
inteiras sofrendo por causa de conflitos, pobreza e catástrofes que geraram 
milhões de refugiados. Frente a essas adversidades, o Rotary fez o seu papel e 
contribuiu ao bem-estar daqueles que perderam praticamente tudo.

No Dia do Rotary nas Nações Unidas, em novembro último, prestamos 
homenagem a cinco rotários e uma ex-bolsista que estão entrando em ação 
pelos refugiados. Entre eles figuram Ilge Karancak-Splane, do Rotary Club de 
Monterey Cannery Row, nos EUA. Após visitar vários campos de refugiados na 
Turquia, ela liderou um projeto rotário que coletou 1.000 pares de calçados e 
meias infantis para moradores desses locais. O projeto levou à solicitação de 
um Subsídio Global na área de educação para crianças. Em março, Gay e eu 
visitamos um assentamento em Torbali, onde vimos em primeira mão o 
excelente trabalho de rotarianos da Turquia e dos Estados Unidos para ajudar 
refugiados sírios.
 
Os desafios enfrentados por comunidades de refugiados mundo afora são 
tremendos. Entretanto, ao observarmos como O Rotary Conecta o Mundo, 
começamos a ver como vencê-los. Com criatividade, recursos, dedicação e 
sua vasta rede de contatos, o Rotary abrirá oportunidades para vencermos 
esses desafios.

Mark Malloney
Presidente de RI



Mário César de Camargo 

Diretor do Rotary international
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Aqueles rotarianos que, como eu, compõem os 70% da população rotária acima dos 60 
anos !!!  ( Como assim ? 14% entre 60 e 69 anos, 15 % de mais de 70 anos, e 41% que não 
revelaram a idade, mas é pouco crível que escondam porque são jovens demais ), lembram-
se do período militar, o general Ernesto Geisel, e seu jogador favorito na seleção brasileira, o 
Dadá Maravilha. 

Calma, não vou entrar em discussão política nem futebolística, que ao lado de religião, 
são assuntos tabu no Rotary, porque divisivos . Apenas lembrei-me da tirada antológica do 
nosso Michael Jordan brasileiro, aquele que dizia marcar gols no futebol enquanto flutuava no 
ar como colibri , a exemplo da lenda americana que fazia o mesmo numa cesta de basquete. 

Numa época em que a palavra de ordem era “problemática”, ele se posicionou como 
“solucionática”. Aquele que resolve o problema, faz o gol, ganha o jogo. Foco na solução, e 
não no problema. 

Assim deve ser o rotariano. Para problemas de quadro associativo, fundamos clubes. 
Clubes com mulheres, com jovens, temáticos, diversas profissões e raças. Clubes nos vazios 
rotários ( há bairros nobres em São Paulo sem um clube), clubes em hospitais, em 
universidades, em associações de classe e empresariais. Nosso modelo de clube flexível 
permite enquadrar esses formatos sem quebrar o manual de procedimento. 

A primeira palavra de ordem é mudança. Sem acompanhá-la, vamos sucumbir, pois 
nossos valores permanecem vigorosos, mas nossas práticas e estilo formal, não são aceitas 
por muitos jovens. Aqueles clubes que resistem, perecerão junto com seus supostos líderes 
resistentes. 

Os dirigentes do Rotary, aqueles que valorizam a instituição e a perenizam, focam na 
construção, não nos hábitos. Focam na criação, não nas formalidades. Focam no legado, e 
não na gestão. Aliás, o fundador Paul Harris lembrava : “ O Rotary terá que ser evolutivo 
sempre, revolucionário às vezes”. Declaração visionária. 

A segunda palavra é tolerância, pregada pelo fundador desde sempre. Em minhas 
viagens de fim de semana, e serão 46 vezes durante este ano 2019-2020, enfrento as 
lamúrias, reclamações, energia despendida em conflitos internos, muito calor e pouca luz. 
Foco na problemática, e não na solucionática. 

Ex-dirigentes que boicotam as atuações dos atuais, impedem a criação de clubes, 

FOCO NO PROBLEMA OU NA 

SOLUÇÃO?
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estimulam a discórdia e a disputa, para cargos de presidentes de clube e governador de distrito. 
Como resultado, gestões amargas, com queda do quadro associativo, falta de captação de 
recursos e projetos da Fundação, um ambiente corrosivo e nocivo entre irmãos. Ganham sem 
levar o troféu. 

Lembro a estória do general grego Pirro, cuja vitória extremamente custosa em termos 
de vidas na Batalha de Ásculo, provocou a famosa declaração dele : “ Mais uma vitória como 
esta, e estou perdido”. Os rotarianos deveríamos evitar conflitos, afinal somos nós, pela 
Fundação Rotária, que patrocinamos uma das mais generosas bolsa de estudos de pós-
graduação , as bolsas Pró-Paz. 

Como terceiro pilar, os resultados. Também para Paul Harris, “ Qualquer que seja o 
significado do Rotary para os rotarianos, para o mundo ele será conhecido pelos resultados”. 
De nada adianta tanto esforço, tantas horas de trabalho voluntário ( um cálculo da John 
Hopkins University atribui aos rotarianos mais de 155 milhões de horas/ano de trabalho sem 
pagamento), tanta energia positiva e boa vontade, se não apresentarmos resultados. 

Resultados em aumento do nosso time, de aumento do nosso impacto em nossas 
comunidades, de crescimento dos valores e das pessoas beneficiadas pelos nossos projetos, 
da contínua melhoria de nossa imagem como organização perante a sociedade, governo, 
comunidades. O resto é mimimi, ou nhémnhémnhém. 

Solucionática, e não problemática, é o que moverá o Rotary no Brasil e na América do 
Sul. 
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DEPOIS DA TEMPESTADE VEM .... O CORONA

  Companheiro(a)s,

  Neste mês de abril esperávamos escrever sobre a SAÚDE MATERNO-
INFANTIL, anunciada no calendário de Rotary. Sobre a importância de projetos contemplando 
esta área de enfoque visando reduzir a taxa de mortalidade infantil de crianças com menos de 
cinco anos; reduzir a taxa de mortalidade materna; facilitar o acesso a atendimento e 
tratamento médico essencial para mães e filhos e apoiar estudos ligados àquela área. Uma 
área que ocupava, até pouco tempo, o quinto lugar entre os projetos implantados através da 
Fundação Rotária, o que não mede a sua importância, mas a necessidade de incrementa-los.

  Porém, assim como no mês passado, quando fomos “engolidos pelo tsunami das 
chuvas e enchentes” em vários estados do Brasil e especialmente em Minas Gerais, 
novamente nos vemos em situação emergência. Desta vez, de maior gravidade, causada pela 
pandemia universal do novo Corona vírus – COVID-19. Impossível, portanto, omitir 
comentários diante de tão avassaladora moléstia.
   
  Esperávamos que depois das chuvas e tempestades viesse a bonança, como 
prega o dito popular. Mas a situação que ora passamos, entretanto, mostra que a bonança terá 
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que esperar e dar lugar à resiliência, à luta, e principalmente à criatividade.

  Na história da antiga civilização ocidental encontramos vários eventos de 
epidemias e pandemias. Naquela época o isolamento social era feito naturalmente, antes 
mesmo que a ciência o pedisse. Mas é interessante notar que o COVID-19 é a primeira 
pandemia na era do chamado “Mundo 4.0”, o mundo das inovações tecnológicas, da 
automação, do controle e tecnologia da informação e das redes sociais.

  E ela traz muitos desafios. Nós, como seres humanos, temos que lutar e resistir e, 
como rotarianos, temos que ir além e nos reinventar para ajudar nossas comunidades de forma 
inteligente e eficaz utilizando as ferramentas que o mundo 4.0 nos oferece.
Sinto-me particularmente confortado em meio a este vendaval de dúvidas e fakes que nos 
assola, quando constato muitos clubes de nossos Distritos fazendo ações inteligentes para não 
cessarem as conexões e a prestação de serviços no seu entorno rotário e comunitário. 
Reuniões remotas, troca de informações/debates nas redes sociais e a procura do 
conhecimento de como tais ferramentas funcionam, nos dão a esperança de que sairemos mais 
fortes desta difícil jornada.

  Participamos de algumas reuniões virtuais nacionais com os governadores do 
país e Diretor de RI. Através disso pudemos propor algumas ideias de flexibilização para 
atender as demandas atuais e futuras dos nossos clubes e da sociedade. Vimos algumas serem 
atendidas e estamos em busca de recursos externos e remanejamento dos recursos internos 
para projetos específicos que auxiliem no combate a esta terrível doença.

  Participamos também de reuniões virtuais internas do Distrito e percebemos um 
saudável entrosamento de gerações na busca de não perder a CONEXÃO! Vimos rotariano(a)s 
veterano(a)s auxiliados pelos filhos, netos, companheiros mais jovens, rotaractianos e 
interactianos no manuseio de ferramentas eletrônicas valiosas que amenizam um pouco o 
isolamento social imposto. Através do monitor, sentimos o entusiasmo da descoberta do novo 
nas expressões dos companheiro(a)s ali reunidos virtualmente!

  Tudo isto nos trás uma reflexão: a certeza de que toda crise provoca novos tipos 
de conexões e abre as portas de novas oportunidades! Albert Einstein escreveu sobre crises: 
“Sem crises não há méritos. É na crise que aflora o melhor de cada um, porque sem crise todo 
vento é uma carícia. Falar da crise é promovê-la e calar na crise é exaltar o conformismo. Em vez 
disto, trabalhemos duro. Acabemos de uma vez com a única crise ameaçadora, que é a tragédia 
de não querer lutar para superá-la!”.

  Com todas as dificuldades que enfrentamos neste ano rotário, nos sentimos, até 
aqui, completos na nossa missão. Tivemos a graça de viver nosso lema da conexão no calor 
humano dos abraços durante as visitas aos clubes no ano passado e, agora, experienciamos 
novas formas com as conexões virtuais decorrentes do isolamento social imposto. É o Rotary 
conectando o mundo de forma completa!

  Companheiros, companheiras e lideres rotários, incentivem seus clubes e 
associados a viverem esta experiência virtual... não deixem seu clube desanimar pela falta de 
contato pessoal e reuniões presenciais impostas pelo isolamento. Façam instruções rotárias, 
deem posses a novos companheiros, façam companheirismos virtuais para encurtar a 
distância. Fixem-se nisto: A CARÊNCIA DAS REUNIÕES PRESENCIAIS SÓ SERÁ 
ATENUADA COM AS REUNIÕES VIRTUAIS. Não deixem nossas conexões se interromperem!

  Situações de privação, como a que passamos neste momento com esta 
pandemia, exigem aumento da criatividade e busca de novas formas de relacionar.



  Jung dizia que para sair saudável de privações impostas, é necessário intensificar 
a disciplina em detrimento dos prazeres possíveis. E assim está sendo nosso ano. Temos, neste 
momento, que nos privar das reuniões, treinamentos, ações e da alegria de estarmos juntos na 
nossa Conferência, porém, confio que sairemos mais fortes, pois, encontramos e estamos 
descobrindo o prazer e eficácia de novas formas de conectar, que nos deixarão mais 
preparados para os desafios que virão.

  Vivenciar esta busca pelos clubes do Distrito é gratificante e mostra que todos nós 
estamos sendo, nas palavras de Ingieneros, "não alfaiates do efêmero, mas construtores do 
futuro".

  Assim é o rotariano. Quando muitos enxergam uma crise com lamentações, 
pessimismo, inércia e medo, ele vê a chance de criar esperanças e de servir aos seus 
semelhantes.

  Lutemos! E que o futuro nos chegue, trazendo novas formas de CONEXÕES e 
novas OPORTUNIDADES de servir!

Paulo Lima
GD 4560
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  Abril, mês da Saúde Materno-

Infantil. Nestes tempos de pandemia do 

novo Corona vírus podemos perceber a 

importância dos cuidados preventivos 

para manter a saúde de todos à nossa 

volta. O descuido de um pode resultar na 

contaminação de muitos. Mas assim 

como a doença se propaga os cuidados 

e a solidariedade também se propagam 
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TEMPO DE REMAR

espalhando o bem.

  Levando em conta a importância dos cuidados preventivos e 

recomendações dos órgãos governamentais, para não favorecer o 

alastramento das infecções pelo COVID-19, tivemos que cancelar nossa 

“Conferência da Conexão”, e, consequentemente, o chá “Conexão da 

Amizade”. Após tantos planos para nosso chá, tivemos que muda-los, nos 

“reinventar”. 

  E nos novos planos está a intenção de fazermos este evento em 

outra data, quando não houver mais riscos de contaminação.

  Os presentes encomendados para as participantes estão 

mantidos e serão entregues nesta nova data a ser divulgada. As premiações 

que estão previstas nas páginas 75 e 76 do Guia Distrital serão mantidas 

também. Os troféus vão ser feitos e entregues às Casas da Amizade na 

mesma data.

  Portanto companheiras, está no plano da nossa equipe distrital 



não deixar passar em branco todos os esforços feitos pelas Casas da 

Amizade neste ano rotário. Os trabalhos realizados serão reconhecidos pela 

Coordenadoria.
Espero contar com a compreensão e apoio de todas nesta situação 

atípica. O momento agora pede isolamento social, porém, não se esqueçam 

de saborear os morangos possíveis. 

  Não percam as conexões com as companheiras. Cuidem de 

vocês e de suas famílias. Façam ações criativas e possíveis para auxiliar os 

mais desassistidos, principalmente os mais velhos que constituem a 

parcela maior atingida pela pandemia que enfrentamos.

  No mês da Saúde Materno-infantil, voltemos nosso olhar para a 

realidade que enfrentamos:
estamos todos no mesmo barco, o barco da humanidade, enfrentando 

uma terrível tormenta. 

  É tempo de baixar as velas e remar para proteger e pedir proteção. 

Quando a tempestade passar, içaremos novamente as mesmas velas e, 

levadas pelo vento da alegria, estaremos juntas para comemorar nossas 

conquistas.

  Beijos e muitos morangos!!
  Selma Lima -Coord ASR – 19/20 -D4560

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:
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Aos Presidentes dos Rotary’s Clubs do Distrito 4560:

Considerando as recomendações exaradas do Presidente de RI Mark Maloney e do 
nosso Diretor Mário César Camargo transmitidas aos Governadores de 
Distritos;Considerando a informação pelos órgãos oficiais prevendo progressão 
geométrica da doença nos próximos dias;Considerando que em várias cidades de 
Minas Gerais os poderes públicos municipais decretaram estados de emergência no 
âmbito da saúde pública no município;Passamos aos presidentes dos Rotary’s Clubs do 
Distrito 4560 as orientações e recomendações abaixo, com vistas à implantação de 
medidas que evitem aglomerações e contatos pessoais que propiciem o alastramento 
da pandemia do COVID-19:

1) As reuniões dos conselhos diretores dos clubes durante o período crítico previsto 
de disseminação do COVID-19 deverão ser feitas pela plataforma digital;

2) Todas as reuniões, encontros e treinamentos com presença física no Distrito 
estão canceladas até o fim de abril;

3) Todas as viagens pelo Distrito 4560 estão canceladas até o fim de abril. Isso 
significa que o Distrito não reembolsará nenhuma despesa relacionada a viagens, da 
equipe distrital até 30 de abril de 2020;

4) Alerta para precaução semelhante para todas as reuniões do Rotary. Leve em 
consideração a possibilidade de cancelar ou adiar reuniões com presença física; isso é 
particularmente importante. Cancelar reuniões presenciais é essencial para “aplainar a 
curva”, reduzindo o número de casos no curto prazo, para permitir que nossos sistemas 
de saúde tratem do problema;

5) Em consenso com Governador Eleito 2010-21 Silveira Dantas está suspensa, até 
nova ordem, Assembleia Distrital prevista para acontecer em Varginha nos próximos 
dias.

6) Definiremos novas datas oportunamente, conforme as instruções dos sistemas 
de saúde governamentais e agenda do Distrito;

7) Definiremos, ainda, sobre a Conferência Distrital, seguindo as instruções dos 
sistemas de saúde governamentais e comunicaremos oportunamente aos associados e 
clubes.Em, 15 de março de 2020

Paulo Marcos de Paula Lima
Governador de Rotary
Distrito 4560

Distrito 4560

Rotary
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SUBSÍDIOS

Caro(a) parceiro em projeto financiado por subsídio:

Estamos monitorando com bastante atenção o avanço de covid-19 para proteger a saúde e 
bem-estar de todos os participantes dos nossos programas. Considerando as constantes 
mudanças dessa pandemia, a Fundação Rotária resolveu cancelar todas as viagens 
financiadas por fundos de subsídio que ocorreriam nos meses de março e abril. A única 
exceção a esta regra são as viagens de retorno de bolsistas aos seus países de origem.

Se você estiver patrocinando um Subsídio Distrital ou Global que inclui viagem em março ou 
abril, pedimos que adie tal viagem e informe nosso funcionário encarregado pelos subsídios 
da sua região.

Nós enviaremos mais informações assim que disponíveis.

Atenciosamente,

Abby McNea
Diretora de Subsídio
Tel. +1.847.425.5656  rotary.org



Três Pontas, 31 de março de 2020

Caros Companheiros,

Estamos todos vivendo momentos de crise e não estamos pensando bem, devemos PARAR, respirar, 
orar ao nosso Deus e pensar bem sobre o que estamos fazendo, lembrar qual é o nosso principal 
objetivo, o bem-estar de nossos intercambistas, nossas famílias anfitriãs e as nossas, precisamos 
mostrar por que estamos neste programa e porque somos rotarianos e não continuarmos a criar mais 
preocupações para nossos  intercambistas e suas famílias, precisamos dar tranqüilidade aos nossos 
intercambistas que sempre serão melhores sob cuidados familiares.

O COVID-19 está presente em todo o mundo e, durante anos, houve problemas sociais em todos os 
nossos países; ainda assim, contamos com trocas com nossos intercambistas  e, neste momento, 
precisamos nos unir e dar as mãos para superar juntos esta crise. Convido você a se sentar e pensar em 
nossa situação, tomar a melhor decisão e lembrar que somos rotarianos.

Em todo o mundo, o Rotary é conhecido por sua forte comunhão entre rotarianos e, sempre que houver 
problemas e lacunas, o Rotary existe para ajudar e encontrar soluções. Quando vemos os excelentes 
resultados que obtemos com nossos estudantes de  intercâmbio e fazemos o possível para estar 
presente para eles 24 horas, 7 dias por semana e 365 dias por ano, levamos a sério a prioridade de 
servir. Isso está compartilhando a missão do Rotary e o Programa de Intercâmbio de Jovens.

Todos nós estamos tendo que reagir à nova pandemia de coronavírus em um tipo de ação constante,dia 
a dia. Durante várias semanas, nós do Programa Internacional de Intercambio de Jovens do Rotary nos  
concentramos em manter nossos intercambistas seguros e saudáveis  em todo o mundo. 

Concordamos que o lugar mais seguro é onde estão, quietos dentro de casa ; ação contrária a proposta 
pelo Intercambio mas, acertada neste momento.
Porém, aceitamos que alguns pais queiram seus filhos de volta e sendo assim, respeitamos o retorno 
antecipado aos seus países de origem.

No nosso Distrito 4560 até o momento 6 dos 16 inbounds pediram retorno antecipado, todos 
mexicanos:

- Jaquelin Guadalupe Medina Ibarra ( Eloi Mendes)
- Marianna Roldan Corona ( Carmo do Rio Claro)
- Lizeth  Gabriela Dominguez garcia ( Guaxupé)
- Karen Dayanne Ostega Martinez ( Pouso Alegre das Gereas)
- Guadalupe Julian Aramburo Gutierrez ( Monte Sião)
- Jimena Franco Cavez ( Pouso Alegre das Geraes)

E retornaram os seguintes outbounds:

- João Vitor Emanuel dos Anjos ( Piumhi – USA)
- Laura Souza Gontijo ( Carmo do Rio Claro – Alemanha)
- Ana Clara Duque Paciulli ( Bambuí – México)
- Lucca Fontes Ferreira ( Monte Sião – México)
- Pedro Augusto Oliveira Gonçalves ( Divinópolis Leste – México)
 Agradeço a todos pelo apoio e cooperação em cuidar dos nossos intercambistas.

Kelly Christina D. Castro  Macedo 
YEP chairman , D.4560
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Rotary

13Abril de 2020



Distrito 4560

Rotary

14Abril de 2020



15Abril de 2020

Distrito 4560

Rotary



16Abril de 2020

Distrito 4560

Rotary



17Abril de 2020

Distrito 4560

Rotary

1. Rotary Club de Três Corações

2.RCLavras Sul

3.Rotary Club de Três Pontas

4. RC de Formiga Areias Brancas Oeste

5. Rotary  Club de Arcos

6. Rotary Club de Monte Sião

7. RC Itanhandu

8. RC Itapecerica

Fazendo suas reuniões 
online. como os clubes:
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DISTRITO 4560 REALIZA 1ª. REUNIÃO VIRTUAL OFICIAL COM SEUS ASSOCIADOS E 
DIRETOR DE RI.

  O Distrito 4560 realizou no dia 30/04 um encontro virtual com os companheiros de 
todas as áreas distriais. Na oportunidade o Governador Paulo Marcos de Paula Lima recebeu o 
Diretor de RI Mário César Camargo, que, a convite do Governador Indicado 2021-22 José Carlos 
Carvalho, prontamente se disponibilizou a participar respondendo perguntas dos participantes e 
expondo um pouco sobre seu trabalho à frente da Região que está sob sua responsabilidade, 
mais especificamente a Zona 24B onde o Distrito 4560 está inserido.

  O mediador e anfitrião da reunião foi o Governador João Otávio Veiga Rodrigues, 
assessorado pela Cpa. Carmem Silvia Da Pos Rodrigues.

  Na abertura da reunião o Governador Paulo Lima saudou o Diretor Mário César 
pontuando que “pela segunda vez o Diretor comparece no Distrito 4560 neste ano rotário da 
Conexão. A primeira vez, presencialmente, em agosto do ano passado, por ocasião do seminário 
dos Coordenadores Regionais, na cidade de Lavras e agora através de encontro virtual”.

  O Governador abriu a reunião expondo para debate alguns pontos que foram 
tratados em reunião anterior com o Diretor Mário e governadores de Distrito do Brasil, entre eles 
as flexibilizações financeiras e administrativas para atender as demandas criadas pela 
pandemia do novo Corona virus no Distrito.
  
  O Diretor Mário expôs e esclareceu vários assuntos referentes ao impacto do 
COVID-19 no Rotary International e colocou que o momento é dos Distritos repensarem e 
reorganizarem dministrativamente e financeiramente para enfrentar o desafio do isolamento 
social imposto. Respondeu ainda diversas perguntas de interesse feitas pelos companheiros 
presentes e sugeriu ações em termos de apresentação de projetos para combater a pandemia
através do Fundo de Desastres, remanejamento de FDUC – Subsídios Distritais e Subsídios 
Globais. Algumas sugestões foram dadas pelos participantes e serão levadas ao “board” pelo 
Diretor Mário, entre elas a revisão das per captas internacionais (congelamento/parcelamento), 
congelamento do dólar rotário, revisão dos critérios de redistritamento e revisão dos critérios de 
DQA-Desenvolvimento do Quadro Associativo,
permitindo que clubes com menos de 20 associados possam formar esses clubes.

REUNIÕES ONLINE: NOSSOS CLUBES MANTENDO A CONEXÃO!!

JUNTOS, N
ÓS

CO
NEC

TA
MOS!
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  Participaram do encontro 73 companheiros e companheiras de várias áreas 
distritais, Governadores do Colégio de Governadores, Governadores Assistentes, Equipes 
Distritais, Presidentes, Secretários, Tesoureiros, RDR, RDI e jovens do Rotaract e Interact do 
Distrito 4560.

  A sala virtual é uma novidade disponibilizada no aplicativo ZOOM pela gestão do 
ano rotário da conexão e servirá para reuniões virtuais que se fizerem necessárias, reduzindo 
custos, riscos de viagens e aproximando os associados.

  “Neste momento de isolamento social temos que ser criativos e procurar formas 
possíveis de conectar com nossos Diretores, Coordenadores, Presidentes dos clubes, 
associados, Rotaract e Interact. Este espaço virtual é uma ferramenta importante disponibilizada 
para atender não só a demanda atual causada pela pandemia do novo Corona virus, como 
também para familiarizar e preparar nossos associados para o futuro, onde certamente tais tipos 
de encontro serão cada vez mais utilizados”, concluiu o Governador 

Paulo Lima.
(Imagem Pública – Distrito 4560)
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COMUNICADO DISTRITAL – D 4560

Prezados Presidentes e líderes rotários,

CONSIDERANDO o cancelamento da Conferência Distrital da Conexão 2019-20 em virtude 
da pandemia do novo Corona vírus – COVID-19; 

CONSIDERANDO projeções feitas pelos setores econômicos do país mostrando o impacto 
financeiro à população e sequelas que poderão afetar financeiramente os associados e 
clubes do Distrito, refletindo na arrecadação e quadro associativo,

Informamos que, com a anuência dos Governadores Eleito e Indicado, disponibilizaremos o 
saldo remanescente do Fundo Distrital, ao final do presente ano rotário, em forma de créditos 
futuros para abatimento no valor das “per captas” distritais do ano rotário 2020-21. A 
porcentagem a ser creditada será definida no encerramento do ano rotário atual em função do 
saldo final existente em caixa e serão elegíveis ao crédito os clubes em dia com as obrigações 
financeiras do Distrito e RI.

Com esta medida, esperamos contribuir de modo exemplar e efetivo para o equilíbrio 
administrativo/financeiro dos clubes diante do cenário atual e futuro de incertezas causado 
pela pandemia do novo Corona virus.

Importante ressaltar que a medida não significa redução da percapta distrital, mas sim de 
disponibilização de créditos para abatimento da mesma pelos clubes. A nova per capta 
distrital será normalmente proposta pelo Governador Eleito e votada nos fóruns apropriados 
pelos Presidentes Eleitos.

Recomendamos, ainda, aos Presidentes que considerem, dentro do possível, reduzir as 
mensalidades de seus clubes, tendo em conta que os gastos inerentes às reuniões 
presenciais estão reduzidos ou extintos neste período de isolamento social. 

Tal medida é importante para retenção e mesmo captação de associados, pois nosso quadro 
associativo vem sofrendo baixas constantes motivadas pela situação que atravessamos. 
Recomendamos também a manutenção/realização das reuniões virtuais através de 
aplicativos para este fim. Esta tem sido uma saída excelente para aproximar os associados e 
não deixar apagar a chama do companheirismo. Isso pode ser feito através de assinaturas 
individuais que são gratuitas.O Distrito também possui, desde a semana passada, uma sala 
virtual no aplicativo ZOOM que está sendo administrada pelo Governador João Otávio. O 
clube que necessitar poderá utilizar mediante agendamento de horário com aquele 
Governador. 

VAMOS MANTER NOSSAS CONEXÕES!
Paulo LimaGD 4560
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ROTARY CLUB INTERNATIONAL

DISTRITO 4560

COMISSÃO DISTRITAL DA FUNDAÇÃO ROTÁRIA

DISTRITO 4560

PLANILHA DE EXECUÇÃO DE PROJETOS DE SUBSIDIOS DISTRITAIS 2020/2021

N.  PROJETO CLUBE OBJETO BENEFICIARIO VALOR  $ Valor R$

202001 PAINS EQUIPAMENTOS DE COMBATE À COVID 19 HOSPITAL MUNICIPAL REGINA VILELA OLIV - PAINS 2.137,57$               9.426,68R$         

202002 LAVRAS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO CIENCIAS ESCOLA EST DORA MATARAZZO -LAVRAS 2.137,57$               9.426,68R$         

202003 ITAUNA CIDADE EDUC EQUIPAMENTO MEDICO CENTRO DE ESP MEDICAS E ODONTOLOG  ITAÚNA 2.137,57$               9.426,68R$         

202004 OLIVEIRA EQUIP INFORMAT., CAMAS HOSP E CADEIRAS BANHO VILA VICENTINA JOAQUIM L COSTA - OLIVEIRA 1.742,10$               7.682,70R$         

202005 ARCOS EQUIP INFORMAT., APARELHOS MEDICOS  E OUTROS LAR POUSADA DOS BERTOS ASILO - ARCOS 2.115,30$               9.328,50R$         

202006 DIVINOPOLIS LESTE EQUIP. MULTIMIDIA APAE DIVINOPOLIS 2.131,51$               9.400,00R$         

202007 GUAXUPE EQUIP DE COZINHA E LAVANDERIA SOS CASA DA CRIANÇA - GUAXUPE 2.121,25$               9.354,71R$         

202008 GUAXUPE CAFEZAIS CAMAS HOSP E CADEIRAS DE RODAS E DE BANHO ASSOCIACAO SERVIÇOS DO BOM PASTOR GUAXUPE 1.874,83$               8.268,00R$         

202009 CARMO DO CAJURU EQUIPP DE COZINHA INDUSTRIAL ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE - CAJURU 2.137,57$               9.426,68R$         

202010 CAPITOLIO EQUIP DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA E MASCARA APAE CAPITOLIO 1.814,05$               8.000,00R$         

202011 REC ESPERANTO BR  MESAS ESCOLARES E PROJETOR MULTIMIDIA ASSOC PAIS E AMIGOS APOIO AO TALENTO P CALDAS 2.037,95$               8.987,40R$         

202012 BRAZOPOLIS EQUIP E APAR MEDICOS, CADEIRAS DE BANHO SC DE MISERIC SÃO CAETANO - BRAZOPOLIS 1.887,43$               8.323,60R$         

202013 PIUMHI EQUIP DE MULTIMIDIA E INFORMATICA ASSOC PROTECAO MAT, INF E ADOLESC  PIUMHI 1.797,73$               7.928,00R$         

202014 ELOI MENDES CAMAS HOSPITALARES HOSPITAL NS DA PIEDADE ELOI MENDES 2.137,57$               9.426,68R$         

202015 PIMENTA MAR MINAS CAMAS HOSPITALARES SANTA CASA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIMENTA 2.137,57$               9.426,68R$         

202016 SÃO TIAGO ELETRODOMESTICOS (SECADORA E FREEZER HORIZ) ALBERGE S FRANCISCO DE ASSIS  DE SÃO TIADO 2.017,68$               8.898,00R$         

TOTAL (DOLAR ROTÁRIO 03/20: R$4,41) 32.365,25$             142.730,99R$    
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COMUNICADO DISTRITAL

Prezados presidentes e lideres rotários,

Segue planilha com projetos cadastrados pela SDS4560 que 
concorrerão ao subsídio distrital 2020/21.

O RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROJETOS SERÁ 
DIVULGADO PELA SDS 4560 ATÉ 30/04/2020.



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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Participantes:

Sueli Vitória -         Rotary de Divinópolis Leste
Luíz Noberto -        Rotary de Divinópolis Oeste
Regina Coeli -        Rotary de Divinópolis Oeste
Margarida Costa -  Rotary de Capitólio
Dulce Zucato -       Rotary de Monte Sião
Fernanda Zucato-  Rotary de Monte Sião

Nossa participação no intercâmbio na Índia foi 
fantástica, somente o Rotary para nos 
proporcionar tamanha riqueza, poder conviver 
de perto com as famílias anfitriãs e conhecer um 
pouco da cultura desse povo foi imensurável não 
se pode comparar nunca com uma viagem de 
turismo que sempre hospedamos em hotéis, 
tivemos a oportunidade de ver o dia a dia deles, 

IRA - Intercâmbio Rotário da Amizade Distritos 4560-3060
Brasil x India

como se comportam com suas famílias e amigos. Enfim,vimos um povo  alegre, hospitaleiro e 
muito evoluído espiritualmente. 

Goa – Conferência do distrito 3060

A Conferência foi espetacular, quanto privilégio meu Deus!!! Os rotarianos indianos não 
economizaram em tecnologia, organização e programação. Esta conferência ficará em nossa 
memória para sempre.

A abertura da Conferência teve a participação dos três grupos do IRA - Brasil, Taiwan e México 
além de um grupo de oito jovens intercambistas de vários países que entraram com suas 
bandeiras ao som da música “Brasil Brasileiro”, no segundo dia cada grupo do IRA fez sua 
apresentação destacando de alguma forma seu país vestidos a caráter. Os jovens intercambistas 
incluindo o João, brasileiro do interior do Paraná deram um show à parte com uma dança indiana 
ensaiada pela coreógrafa do Rotaract. 

O distrito 3060 possui 4500 associados distribuídos em 96 clubes, as categorias para premiação 
são principalmente para o quadro associativo, eles valorizam muito quando recebem este 
reconhecimento e a cada clube premiado sua torcida organizada se levanta e empolga com 
palmas e palavras de incentivo.

No palco os telões enormes um no centro e dois nas laterais se destacavam e davam a sensação 
de proximidade com os palestrantes e seus gráficos explicativos, o ex-presidente de RI 2011-
2012 que inclusive é do distrito e o presidente indicado de RI 2021-2022 estavam presentes e 
fizeram palestras também.
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Dos projetos sociais do Rotary

Na cidade de Vapi conhecemos vários trabalhos sociais dos três clubes, com 50, 55 e 100 
associados, a cidade possui mais 9 faculdades: Medicina, Engenharia, Enfermagem, 
farmácia, administração e outros profissionalizantes todos criados a partir de 1996 sem 
recursos de projetos globais pois na época isso não era possível, mas hoje já começaram a se 
preparar para usarem estes recursos.

As faculdades sempre foram mantidas com doações através de OMG'S e do Rotary que 
mobiliza também empresários para patrocínios e dando empregos aos formandos.

O Rotary de Vapi administra um hospital, uma faculdade de enfermagem e um centro de 
fisioterapia infantil e adulto onde empresários e também contribuem com uma mensalidade, é 
cobrado atendimento das pessoas que podem pagar um valor pequeno e carentes não pagam 
nada o governo não dá nenhuma ajuda, na Índia como nos outros países não existem Sus. 

OBS: Todas as gestões tanto do hospital quanto das faculdades são trocadas a cada quatro 
anos. Vapi possui duas ruas com o nome Rotary

Projetos de subsídio: Sala de fisioterapia e doação de três equipamentos para hemodiálise 
doados para o centro de Nefrologia do hospital que até então o Rotary juntamente com 
empresários já haviam doado duas dessas mesmas máquinas. 

Em Valsad participamos também de reuniões rotárias e pudemos conhecer alguns projetos 
sociais como: Meio ambiente, ajuda as entidades carentes e outros. O clubes rotários que 
visitamos estão envolvidos ativamente com projetos sociais e eventos beneficentes para 
arrecadarem fundos com a participação da população e escolas.

Não iremos encontrar espaço e nem saberemos nunca como descrever tudo que vivenciamos 
na Índia, melhor que conhecer os templos e monumentos foi conhecer a cultura, o coração 
bondoso e humilde dos indianos que, através do Rotary conectam o mundo e abrem 
oportunidades para sermos pessoas cada vez melhores. 

Agradecemos a Deus e ao IRA-Rotary por ter nos proporcionado essa viagem dos sonhos que 
ficará para sempre em nossa memória e nosso coração. Se tudo correr bem teremos o próximo 
IRA no México em 11/2020.

Até lá companheiros, animem-se e vamos!
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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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Treinamento para Presidentes Eleitos 
2020/2021.

Governador 2020/2021 Silveira 
Umbelino Dantas

O ROTARY ABRE OPORTUNIDADES
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PETS 2020
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PETS 2020
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Participação do Rotaract e Interact

Governador 2020/2021 Silveira 
Umbelino Dantas

O ROTARY ABRE OPORTUNIDADES
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PETS 2020
Participação das ASRs

Governador 2020/2021 Silveira 
Umbelino Dantas

O ROTARY ABRE OPORTUNIDADES
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Clubes em Ação
No dia 26 de março de 2020, após 55 anos de fundação o Rotary de Itaúna fez sua primeira 
reunião online usando o aplicativo ̀ `zoom´´.

Confira no link:
https://www.rotary4560.org.br/site/noticias/noticias-dos-clubes.html

29Abril de 2020
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Clubes em Ação
Segunda reuniao video conferência  Rotary club De Arcos, com a presença de 12 dos 15 
associados, onde foram discutidos projetos da comunidade, da Secretaria de saude, asilo 
e doações pós corona vírus. Também discutiu-se sobre o projeto de doação  de sementes 
a agricultores do grupo de agricultura familiar. 

30Abril de 2020

O RC Lavras Sul também está fazendo suas conexões online!!
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Clubes em Ação

Reunião do Rotary Clube de Três Corações, com 60% de 
frequência on LINE. Valeu muito a pena!
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Clubes em Ação
Dicas do Rotary Club Pimenta Mar de Minas!
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Clubes em Ação
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Rotary Club De Três Pontas Fortalece Banco De 
Cadeiras De Rodas

O Rotary Club de Três Pontas continua a prestação de serviços à comunidade 
local através de seu Banco de Cadeiras de Rodas, que foi ampliado esta 
semana, com mais 4 novas cadeiras de rodas, 4 de banho, 4 muletas e 1 cama 
hospitalar, através do projeto Caminhada Etílica, realizado em fevereiro e que 
contou com a ajuda da Academia Olímpica, Moacyr Supermercados, Cervejaria  
Serramaltina, Postos Simpatia, Lojas IM, Qualitynet, Colégio Cootec, Guarda 
Civil Municipal e Prefeitura.
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Clubes em Ação
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Rotary Club Alfenas Norte tem 4 novos companheiros!! 
Parabéns e sejam bem vindos!
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Clubes em Ação
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Mais um projeto concluído!

No dia 10 de março foi dia de homenagem e visitas importantes para o Rotary e Interact Club de 
Pimenta-Mar de Minas.

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher  Família Mar de Minas organizou um jantar 
para homenagear mulheres que fazem a diferença e representaram toda a população de 
mulheres incríveis, querreiras e transformadoras.

E também receberam com muita alegria o Governador Assistente daquela área, Emilio Carlos 
Barbosa com sua esposa Eloísa.
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Clubes em Ação
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Na noite de reunião festiva, o Rotary Club de Itanhandu fez a entrega de Certificado 
de Reconhecimento ao trabalho das mulheres em prol da família e da comunidade 
Itanhanduense em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.
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Festiva ao dia internacional da mulher e posse a 4 novos rotarianos.
Recebendo com muita alegria as companheiras da casa AMIZADE  de Machado.
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ASRs em Ação
.
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Semana da Mulher! A Casa da Amizade, junto com suas colaboradoras e também com os 
convidados nesta noite, homenageamos nossa querida D.Glória Clemente!! Pessoa integra e 
voltada à atenção aos seus alunos com muita maestria e também com simplicidade à frente 
por longos anos em prol da luta contra o câncer como prestadora e presidente por longo tempo 
na Avacci!! Ficamos honradas com sua presença D.Glória ,mulher merecedora desta 
homenagem!!!! Também neste mesmo evento ,ficamos orgulhosas em ver nossa amiga 
Maura, receber o título de Paul Harris! Símbolo de grande valia (Rotary e Casa da Amizade) 
pela extrema colaboração junto à comunidade! Parabenizamos às agraciadas e desejamos 
sucesso, força, alegria otimismo e bênçãos!!
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ASRs em Ação
.
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A Casa da Amizade de Monte Sião está em festa com a 
conclusão de mais um projeto: almofadas de pescoço 
personalizadas para o Lar São José. 
Com a entrega destas almofadas de pescoço a Casa da 
Amizade de Monte Sião espera trazer mais conforto aos 
idosos, principalmente aos com necessidades especiais, que 
utilizam cadeiras de rodas. Um dia especial!
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ASRs em Ação
.
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Noite Tropical da Casa da Amizade de Iguatama. 
Muito empenho, dedicação e bom gosto. Parabéns!

Abril de 2020
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ASRs em Ação
.

41Abril de 2020

Homenagem especial pelo dia Internacional da mulher as ex 
presidentes da Casa da Amizade do Rotary de Divinópolis Leste. 

Estavam presentes 19 companheiras. 
Noite linda!
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ASRs em Ação
.
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A Casa da Amizade de Monte Sião lançou hoje uma semente para o futuro. 
Aconteceu a primeira aula do projeto de geração de empregos, para formação de futuras 

cuidadoras de idosos. 
As aulas serão ministradas pela professora Adriana Andreia Souza Vieira. 
O projeto é uma parceria da Casa da Amizade de Monte Sião e  a Prefeitura Municipal de 

Monte Sião, através da Promoção Social do Município e tem como objetivo gerar profissionais 

capacitados  e atender a necessidade de cuidadores de idosos habilitados em nossa cidade. 
Desde já desejamos sucesso às futuras profissionais.



Rotary Club Elói Mendes Rotary Club de GuaxupéRotary de Itaúna

Rotary Club de Itapecerica   Rotary  de Itaúna

Distrito 4560

Rotary

Rotary Club de Itapecerica
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Rotary Club de Três Corações
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