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Mensagem do Presidente 
de Rotary International

Barry Rassin
 Há quem diga que para transfor-
marmos o mundo, devemos começar 
amando nossa família. Isso não signi�ca 
que possamos ignorar as necessidades dos 
outros, mas, sim, que devemos prestar 
atenção às nossas necessidades interiores.
 Nossa prioridade é a prestação de 
serviços, então, pode ser tentador focar 
apenas em projetos, planejamento, 
trabalhos que produzem um benefício 
visível para quem precisa. No entanto, para 
que isso realmente produza resultados, 
precisamos manter nossa própria casa em 
ordem. No Rotary, isso signi�ca viver de 
acordo com os princípios rotários, tratar 
outros com respeito e seguir A Prova 
Quádrupla. Signi�ca maximizar nosso 
impacto, planejando cuidadosamente e administrando nossos recursos com 
sabedoria. Também signi�ca cuidar da saúde no longo prazo de nossa organiza-
ção, garantindo que nosso quadro associativo seja forte, engajado e saudável.
 Há 20 anos que o nosso quadro associativo está estancado na casa do 
1,2 milhão de associados. Não estamos crescendo e nosso quadro associativo 
está envelhecendo. Temos muitos clubes que não têm conhecimento nem 
motivação para causar impacto: clubes que não sabem o que estamos fazendo 
globalmente, clubes que não conhecem nossos programas nem a nossa 
Fundação, que sequer sabem como se envolver. E com um quadro associativo 
que ainda é majoritariamente masculino, claramente não estamos fazendo o 
su�ciente para nos tornarmos a organização escolhida pelas mulheres que 
querem prestar serviços.
 Somos, antes de mais nada, uma organização de voluntários. Para 
atingir os objetivos que de�nimos para nós mesmos, precisamos colocar o 
quadro associativo em primeiro lugar. Todos nós temos a responsabilidade de 
levar o quadro associativo a sério, não apenas convidando associados em 
potencial, mas também garantindo que novos associados sejam bem recebidos 
e aproveitados nos clubes. Se você perceber que alguém parece estar perdido 
ao chegar a um evento, certi�que-se de que esta pessoa tenha um lugar para se 
sentar e seja incluída na conversa. Se você é entusiasta de um programa rotário, 
certi�que-se de que seu clube esteja informado e saiba como se envolver. Se 
identi�car uma necessidade em sua comunidade, traga o assunto para a 
reunião da semana. Se quisermos fazer parte de uma organização forte, ativa, 
que causa impacto, devemos começar tudo isso em casa e Ser a Inspiração no 
Rotary.

Dolár Rotário - Cotação Trimestral
Julho: R$3,64 Agosto: R$3,77 Setembro: R$4,10
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Mensagem do Diretor de Rotary International
Paulo Augusto Zanardi
 Quando encontro companheiros rotarianos nos vários eventos de que 
participo, a primeira pergunta que ouço é: “Como vai o Rotary?”.
 Eu respondo: “O Rotary vai muito bem”. Nossas �nanças estão em ordem, 
a Fundação Rotária está aplicando mais recursos em projetos e continua sendo 
reconhecida como uma das melhores organizações para se aplicar fundos na 
área humanitária.
 Nosso quadro associativo está consolidado, conseguimos manter um 
mesmo números de associados, crescendo em algumas regiões e diminuindo 
em outras, e já estamos identi�cando as causas que geram perda de associados 
em algumas partes do mundo.
 Nosso programa de erradicação mundial da poliomielite está quase 
chegando ao �m.
 O Conselho Diretor conta com o apoio de funcionários extraordinários, que são especialistas em suas 
áreas, fazendo com que sempre tomemos decisões com muita clareza.
 Estamos implementando o plano estratégico da nossa organização, que será lançado em 2020. Ele é a 
estrutura para nosso futuro e busca garantir que o Rotary continue visto como organização respeitada e dinâmica, 
que trabalha para o bem de comunidades em todo o mundo.
 Já aprovamos uma nova declaração de visão para o Rotary, que diz: “Juntos, vemos um mundo onde as 
pessoas se unem e entram em ação para causar mudanças duradouras em si mesmas, nas suas comunida-
des e no mundo todo”. Essa visão representa a direção que o Rotary deve seguir para prosperar nos anos que 
estão por vir e ilustra o impacto que queremos causar no mundo e em nossos associados.
 Por �m, quero dizer que faço parte da força-tarefa exclusiva para seleção dos novos membros das comis-
sões do Rotary. Visite Rotary.org e con�ra as comissões que renovarão seus integrantes. Essa força-tarefa tem a 
�nalidade de indicar os nomes mais apropriados dentro dos requisitos já elaborados por essa equipe, ou seja: 
conhecimento do assunto, serviços prestados e seus resultados, área geográ�ca e outros detalhes.
 No ano passado, não aprovamos ninguém de fala portuguesa ou hispânica, por isso conclamo a todos que 
se inscrevam e passem o maior número de informações possíveis – às vezes, uma informação que não diz nada a 
você pode fazer diferença para nós.
 Vamos colocar rotarianos da América do Sul nas comissões do Rotary. Conto com você. Seja a Inspiração.

Panetone Rotário da Amizade
Pedimos o apoio de cada rotariano do Distrito 4560, para que o seu clube 
adquira no mínimo 45 caixas ou 3 caixas por companheiro (a). Data �nal 
para realizar os pedidos será dia 28 de outubro de 2018. As Casas da 
Amizade e clubes de Interact e Rotaract também podem participar.

Encomendas até 28 de Outubro de 2018
Informações e Vendas:
Gov. Walmor Zambroti
(35)98867-5422 / zambrot@hotmail.com

Gov. João Otávio Veiga Rodrigues
(35)98868-6752 / otaviotutor@gmail.com

http://vendas.rotary4560.org.br



Agosto de 2018 04

Mensagem do Governador
Paulo Azevedo
 Prezados companheiro(as);
 
 O Rotary International, dedica o mês de agosto para a importante 
questão do Desenvolvimento do Quadro Associativo. Vivemos tempos 
onde a vida cotidiana é acelerada. Nosso fundador Paul Harris, já nos 
preparava para aquilo que vivemos hoje quando disse que "este é um 
mundo em mudanças. Nós devemos estar preparados para mudar com 
ele. A história de Rotary terá de ser reescrita muitas e muitas vezes ." 
 Se preparar para mudar com o mundo é estar ao mesmo tempo alinhado com as necessidades de 
nossas comunidades e com os interesses de nossos associados. Reuniões dinâmicas, que não se delon-
guem, com pautas bem de�nidas que as façam interessantes são primordiais para se manter um clube 
e�ciente. É preciso lembrar que clubes que mantêm seus associados motivados realizam melhores ações 
e projetos e por sua vez atraem novos associados.
 É preciso que o Rotary esteja cada vez mais presente em nossas comunidade servindo de inspira-
ção para a sociedade e que ao mesmo tempo nossas ações também inspirem outros líderes a ingressar 
em Rotary. Neste mês vários clubes de nosso distrito deram prova disso ao participar ativamente das 
campanhas de imunização contra o sarampo e a pólio. É grati�cante e inspirador ver nossos clubes 
fazendo a diferença na comunidade. E mais uma oportunidade de fazer a diferença se aproxima, vem aí o 
Dia Mundial de Combate a Pólio celebrado no próximo dia 24 de outubro. O Brasil foi no ano passado o 
grande vencedor, com o maior número de ações cadastradas para celebrar esta data. Comece desde já a 
planejar as ações de seu clube. Esta é uma excelente oportunidade para angariar fundos para a batermos 
nossa meta de erradicação da doença.
 Neste mês também tive a oportunidade de participar do 41º Instituto Rotary do Brasil em 
Fortaleza/CE. Que grandioso evento! Grandes palestras e instruções rotárias que com certeza servirão 
para aperfeiçoar nossa adaptação à este mundo de mudanças. A presença de nosso presidente Barry 
Rassin, serviu não só para mostrar o prestígio que nosso país tem diante do Rotary International, mas 
também para mostrar a energia e motivação que Rassin tem para conduzir nossa organização e nos 
inspirar a sermos cada vez melhores. Nosso distrito esteve presente com um bom número de associados. 
É hora de partilhar todo aprendizado com os demais companheiros de nosso distrito. No próximo ano a 
cidade de Brasília receberá este grandioso evento. E será mais uma oportunidade de participarmos em 
peso e conhecer ainda mais a grandiosidade de nossa organização.
 Por último quero manifestar aqui minha gratidão pelo carinho que tenho sido recebido pelos 
clubes em nossas visitas o�ciais. Conhecer a fundo nossos clubes e seus trabalhos tem sido uma oportu-
nidade incrível de perceber a grandiosidade de nossos clubes e como nosso distrito é forte e seu trabalho 
transformador!
 Um forte abraço e sejam a inspiração!

Paulo Sérgio Azevedo
Governador 2018-19

 



Mensagem da Coordenadora Distrital
Maria G. Bolonha Pereira (Cida Bolonha)

 Quero nesta mensagem falar com vocês, inicialmente, sobre o instituto 
Rotary ocorrido em fortaleza, ceará, entre os dias 30 e 31 de agosto e 01 de 
setembro. Houve aumento de conhecimento rotário? Sim. Mas a oportunidade 
de companheirismo foi maravilhosa. Dentro do evento encontramos amigos e 
companheiros, tanto já conhecidos, como �zemos novos, de vários distritos ali 
presentes. Havia quase mil e quinhentas pessoas. De nosso 4560, estávamos em 
torno de 42 pessoas. Foi realmente muito bom. Quanto mais aprendermos sobre 
Rotary, mais as casas da amizade poderão saber de que modo ajudar ao seu 
clube, fazendo o bem às suas comunidades. São inúmeros os trabalhos que 
poderão ser desenvolvidos através das áreas de enfoque do Rotary: “Educação 
Básica e Alfabetização, Prevenção e Tratamento de Doenças, saúde materno 
infantil, recursos hídricos e saneamento, paz e prevenção de con�itos e desen-

volvimento econômico e comunitário”. 
 Vejam que tenho uma preocupação desta integração Rotary/Casa da Amizade. Não podemos e nem 
devemos nos distanciarmos do Rotary, pois existimos com eles. Vamos ver se conseguimos participar também dos 
seminários de Rotary e trazer os conhecimentos ali adquiridos para nossa asr?  Dia 20 de outubro, haverá um 
grande seminário na cidade de três pontas enfocando vários temas sobre os jovens, e dia 17 de novembro, haverá 
outro grande seminário na cidade de Varginha, com temas da fundação rotária, imagem pública, entre outros.  
Fica a dica.
 Gostaria de comunicar a voces que, conversando com as coordenadoras, decidi mudar a porcentagem do 
item 08 de minhas metas para as casas da amizade, de 20% para 10% de todo evento que vocês realizarem, a serem 
destinados ao fundo anual de programas, certo?
 Quero agradecer à todas voces que já participaram com doações ou auxiliando na condução da casinha 
feliz..... Sou muito grata. Espero poder continuar contando com a participação de todas vocês que irão receber a 
visita da casinha. Vocês sabem que este dinheiro vai todo para a fundação rotária.
 Todo e qualquer depósito deverá ser feito na conta do banco do brasil, agência 0364-6 – lavras – conta 
corrente nº 74.706-8 – cnpj 06.336.722/0001-06 – Nome: Coordenadoria Distrital das ASR do Distrito 4560.
Grande beijo ...  Conto com voces
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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 
o�ciais do Gov. Paulo Azevedo.
Todo valor arrecadado será doado 
ao programa End Polio Now e você 
nos ajuda a ajudar o Rotary nessa 
luta!

DITRITO 4560

Uma iniciativa:
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 Aconteceu de 30 de agosto à 1º de setembro, a 41ª edição do Instituto Rotary do Brasil. O 
evento é considerado o maior encontro do Rotary International no país. O distrito 4560 marcou 
presença no evento com nosso Governador Paulo Azevedo e diversos outros companheiros. 
Durante o evento ocorreu também GETS e GITS, além do treinamento de Representantes 
Distritais de Rotaract, com a presença de nosso RDR Eleito Bruno Roberto de Souza.

Companheiros do Distrito 4560 participam
do 41º Instituto Rotary do Brasil em Fortaleza

Gov. Paulo Azevedo com os demais governadores do Brasil durante o Instituto Rotary

Companheiros do Distrito 4560 prestigiando o jantar do presidente Barry Rassin.

RDR eleito Bruno Roberto durante treinamento com o presidente Barry Rassin.Presidente Barry Rassin fez uma sel�e durante
apresentação musical do RDR Bruno Roberto. 2019-20.
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Conferênci� Inspiraçã� Rotári�
De 17 a 19 de Maio de 2019

Hotel Guanabara - São Lourenço

Estão abertas as inscrições para a

Acesse o site e garanta já a sua vaga e de sua família!

www.cedupeventos.com.br/4560
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Nosso Distrito em Números
Estatísticas sobre nossa Família Rotária e doações à Fundação Rotária
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SEJAM BEM VINDOS NOVOS COMPANHEIROS(AS)!
Nesta seção o Gov. Paulo Azevedo, dá as boas vindas aos novos companheiros rotarianos e rotarianas que foram admitidos em Rotary. 
Se seu clube realizou alguma admissão recentemente informe-nos pelo e-mail informativo4560@zatti.me.

*Saldo acumulado de admissões desde 01/07/2018.

 A escolha de Brasília para 
sediar o 42º Instituto Rotary do 
Brasil, segundo o diretor eleito 
2019-21, Mário César Martins de 
Camargo, foi uma tarefa fácil. A 
capital federal oferece todas as 
condições para atrair um grande 
número de rotarianos pela conexão 
fácil com o Brasil tendo a capital o 
segundo aeroporto em termos de 
vôos, além da sua posição central 
que permite equilibrar os custo de 
deslocamento.
 O 42º Instituto está sendo 
preparado por uma equipe alta-
mente comprometida em oferecer 
o que há de melhor alinhando 
atualização rotária e entretenimen-
to aos participantes. O preço 
promocional para inscrições vai até 
dia 30 de setembro e as tarifas de 
hospedagem estão garantidas até 
dia 30 de novembro, sendo feitas 
diretamente com os hotéis o�ciais 
do evento.

Brasília receberá a 42ª Edição do
Instituto Rotary do Brasil
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Obrigado por doar à
Fundação Rotária!

Estes companheiros(as) realizam
seu gesto mensal de amor
ao colaborar com doações

mensais à Fundação.

CLIQUE AQUI E SAIBA COMO
SER UM DOADOR TAMBÉM!

Certificado encaminhado por e-mail

*Saldo acumulativo desde 01/07/2018.

https://www.rotary.org/pt/donate
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 O Rotary E-Club de Esperanto - 
Brasil é um Rotary Club comum, com os 
mesmos objetivos rotários, com as 
mesmas metas distritais e internacionais, 
com ações locais e ações internacionais, 
adimplindo as per capitas internacional e 
distrital e contribuindo com a Fundação 
Rotária!
 Destacamos uma equipe para 
integrar o conjunto de voluntários que 
vem traduzindo para o Esperanto a Revista 
da UNESCO, Correio da Unesco, oportuni-
zando o acesso às informações e artigos 
daquele importante veículo de cultura 
internacional aos Esperantistas. 
 Estamos apoiando �nanceira-
mente o Projeto do jogo esportivo 
Tchoukball,  em São Paulo, capital, 
direcionado às crianças da periferia. 
 Unimo-nos à campanha do 
Setembro Amarelo e estamos divulgando-
a em nossas regiões, buscando evitar o 
suicídio e orientar os casos de depressão 
para tratamento médico.
 H o j e  o  R o t a r y  E - C l u b  d e 
Esperanto - Brasil possui 25 associados das 
mais diversas localidades do mundo: 
Divinolândia/Sp,  Cada associado é um 
companheiro ativo, responsável, que se 
tornam inspiração  para as suas comuni-
dades, divulgando a cultura da paz, da 
solidariedade, na construção de uma 
sociedade mais justa e pací�ca.   
 Não temos café da manhã, nem 
almoço nem jantar em comum, mas nos 
reconhecemos pelo mútuo respeito, 
através da vera amizade, pelos valores da 
Prova Quádrupla, vivenciados por todos.
 Como usuários da língua interna-
cional,  Esperanto, participamos de 
encontros  R egionais ,  Nac ionais  e 
Internacionais de Esperanto para divulgar 
o Rotary. Da mesma maneira, como 
Rotarianos, participamos dos eventos 
rotários para divulgar o Esperanto. 
 Você quer conhecer o nosso 
idioma, Esperanto? Quer participar de 
nosso E-Club?  Fale com a gente! 

Conheça o Rotary E-Club de Esperanto - Brasil,
nosso E-club do Distrito 4560.
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A JUVENTUDE EM AÇÃO

Rotaract Club de Elói Mendes
O Rotaract Elói Mendes com o objetivo de trabalhar a 
área de DQA promoveu no último dia 26 de agosto o 
Dia do Convidado.

Interact Club de Carmo da Mata
No dia 09 de agosto de 2018, o Interact Club de Carmo 
da Mata visitou a Crèche Cantinho dos Pimpolhos. A 
visita contou pipoca, suco, e muitas brincadeiras.

Rotaract Club de Arcos
No dia 18/08, o "Dia D" de vacinação contra a 
Poliomielite e Sarampo, a família Rotária arcoenses se 
mobilizou para abranger a maior quantidade de 
crianças possível, a �m de promover uma vacinação 
massiva e e�caz. Durante todo o sábado, Rotaractianos 
e interactianos realizaram brincadeiras com as crianças 
no ESF Central, distribuíram balas, �zeram pinturas de 
rosto e ainda contamos com a participação do Zé 
Gotinha, que visitou outros postos de saúde da cidade.

Interact Club de Cruzília
O Interact de Cruzília juntamente com o Rotary club e a 
Casa da Amizade, no Dia D de Vacinação contra a Pólio, 
promoveram um evento na praça com intuito de 
incentivar a vacinação e também realizou um posto de 
vacinação onde várias crianças receberam a vacina e 
depois puderam se divertir.
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Estão abertas as inscrições para o
Programa de Intercâmbio de Jovens - PIIJ

 Estão abertas as incrições para o Programa 
de Intercâmbio de Jovens - PIIJ do Distrito 4560.
 As inscrições podem ser feitas até dia 07 de 
outubro de 2018 e o edital está disponível através 
do . www.intercambio4560.com.br
 Para a inscrição, siga os passos. Além da copia 
do Edital devidamente assinada, faça duas cópias da 
�cha de inscrição, do termo de compromisso do 
candidato, termo de compromisso do clube patroci-
nador e do termo de compromisso da família an�-
triã, com o comprovante de deposito referente a 
taxa de inscrição, onde:
 Uma cópia deverá ser enviada para o endere-
ço abaixo:

Kelly Christina de Castro Macedo
Av. Caio de Brito 204 apto 202

CEP 37.190-000   Três Pontas – MG

 E outra cópia deverá ser retida no arquivo do 
Rotary Club Patrocinador.

 

Dados para depósito do valor da inscrição:
BANCO BRASIL S.A.

Agência: 0364-6
Conta Corrente: 74.549-9

Rotary International – Distrito 4560 – 
Governadoria

CNPJ (MF): 01.285.871/0001-61
Valor: R$ 200,00

Prazo Máximo Para Envio das Inscrições: 07/10/2018
Dia da Seleção: 20/10/2018
Local: E. M. Profª Nilda Rabello Reis – Caic.
Rua: José Caxambu, 1220 - Bairro: Aristides Vieira
Horário: 13h30
*As inscrições devem ser postadas impreterivel-
mente até o dia 07 de outubro de 2018.

http://www.intercambio4560.com.br
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Visitas Oficiais

Visita o�cial ao Rotary Club de Arcos - 07/08 Visita o�cial ao Rotary Club de Córrego Fundo - 08/08 Visita o�cial ao Rotary Club de Poços de Caldas Sul - 10/08

Visita o�cial ao Rotary Club de Ouro Fino - 20/08 Visita o�cial ao Rotary Club de Pouso Alegre Das Geraes - 21/08 Visita o�cial ao Rotary Club de Monte Sião - 22/08

Visita o�cial ao Rotary Club de Pimenta Mar de Minas - 02/08 Visita o�cial ao Rotary Club de Capitólio - 03/08 Visita o�cial ao Rotary Club de Formiga - 06/08

Inscreva-se em https://goo.gl/JVHoxJ

http://www.cedupeventos.com.br/4560
https://goo.gl/JVHoxJ
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Rotary Club de São Tiago
O Rotary Club de São Tiago promoveu ações para 
celebrar o dia D de Vacinação contra o Sarampo e a 
Pólio.

Rotary Club de Lagoa da Prata - Princesa do Oeste
No dia 18 de agosto de 2018 aconteceu em todo o 
território nacional o dia D de vacinação contra o 
sarampo e a Paralisia Infantil. E o Rotary Club de Lagoa 
da Prata Princesa do Oeste marcou presença na 
policlínica e na UBS do Bairro Sol Nascente. Os 
Rotarianos se vacinaram e suas crianças também.

Os Clubes em Ação

Rotary Club de Oliveira
O Zé Gotinha esteve no Cemei Dona Lora, com 
recadinhos para as mamães não esquecerem de levar 
seus �lhos pra vacinar. Nem o Zé Gotinha escapou da 
vacina. Uma parceria entre o Rotary Club, Casa da 
Amizade, Interact e Secretaria de Saúde.

Rotary Club de Iguatama
O Rotary Club de Iguatama através do NRDC  da 
comunidade rural de Corguinhos planejou e executou no 
dia 25/08/18 seu primeiro projeto. Foi realizado a 
concretagem de um grande espaço para a prática de 
esportes, lazer e realização de festas ao ar livre na Escola da 
comunidade. O Interact Club de Iguatama fez a entrega de 
um computador para ser utilizado pelos alunos. O 
engajamento da comunidade local deixou os rotarianos 
cheios de entusiasmo e ainda mais vontade de colocar em 
prática o ideal de servir.
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Novos Registros da Posse do Gov. Paulo Azevedo

Con�ra todas as fotos da posse do Gov. Paulo Azevedo e da Coordenadora Cida Bolonha
na página do Distrito 4560 no Facebook: www.facebook.com/rotary4560.
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No próximo dia 29 de setembro de 2018, na sede do Rotary Club de 
Machado, os Rotary Clubs de Alfenas, Machado, Guaxupé, Varginha e 
Poços de Caldas participarão de um treinamento - Módulo 1, do 
Instituto de Liderança Rotária. 
Inscrições no e-mail: otaviotutor@gmail.com
Aproveite a oportunidade de conhecer ROTARY!!!

Doações via boleto:
www.rotary.org.br/doacao-mensal

Vem aí mais um Instituto de Liderança Rotária

Rotary International Brazil Office - RIBO
Cond. Comercial Casa da Caldeiras
Av. Francisco Matarazzo, 1752 - Conj 1421
05001-200 - Água Branca - São Paulo/SP
Das 08h30 às 12h / Das 13h às 17h
Tel: (11) 3217-2630
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 Na linha de frente do logotipo 
deste ano está a crista de uma onda, 
representando a minha ilha, Bahamas, 
e o mar que a rodeia. O mar representa 
inspiração, e as ondas são essa inspira-
ção atingindo a terra. As ondas são 
uma força primitiva da natureza: 
constantes, con�áveis   e incessantes. 
Elas mudam o mundo não apenas 
através de sua força, mas também 
através de sua constância. Considero o 
Rotary outra força da natureza: uma 
força incessante que cria mudanças 
positivas em todo o mundo.
 O tamanho e a força do mar 
não vêm de uma só fonte, mas da 
combinação de várias. Córregos que 
desceram por montanhas, riachos que 
serpentearam por vales e rios que 
cruzaram megacidades – todos se 
uniram em um só corpo. Como mar, 
eles são inspiração; como onda, 

impacto. Quando vemos essa onda, 
entendemos a força do nosso trabalho 
coletivo e o inigualável alcance que 
temos como cidadãos globais, pessoas 
em ação e rotarianos.
 Os raios de sol multicoloridos 
por trás da onda simbolizam a diversi-
dade encontrada no Rotary e a energia 
que esse fundo dinâmico e vivo traz 
para todas as iniciativas de que 
participamos. Temos origens diferen-
tes, culturas diferentes e habilidades 
diferentes. No entanto, essas diferen-
ças não nos separam. Pelo contrário, 
elas nos unem – porque nossa visão é 
uma só.
 Embaixo da onda vemos um 
coração. O Rotary tem coração e nós 
sentimos empatia por aqueles que 
sofrem, fazendo da nossa missão 
ajudar os que mais precisam.
 No lado direito, a onda esculpe 

a luz do sol no formato de uma vela. 
Essa vela simboliza a direção intrínseca 
do Rotary: sabemos para onde esta-
mos indo e nos concentramos nos 
nossos objetivos.
 Não há nada que possa nos 
impedir. Nossa conexão, constância, 
compromisso e coração permitem que 
tenhamos um impacto tão forte 
quanto o de uma onda que abre um 
canal através da rocha mais dura. Hoje, 
nada nos resta a não ser darmos um 
passo à frente nos nossos próprios 
clubes, bairros e comunidades, e 
Sermos a Inspiração.

Fonte:
https://rotaryblogpt.wordpress.com/2
018/07/13/barry-rassin-explica-o-
sign�cado-do-logotipo-do-lema-
presidencial/

Barry Rassin explica o significado do
logotipo do lema presidencial

https://goo.gl/JVHoxJ
https://goo.gl/JVHoxJ
https://goo.gl/JVHoxJ
https://goo.gl/JVHoxJ
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