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Mensagem do Presidente 
de Rotary International

Barry Rassin
 Toda quinta-feira de manhã, recebo 
um e-mail da Organização Mundial da Saúde 
com uma atualização sobre o status da 
erradicação da pólio. Ele contém muitas 
informações, separadas por país, sobre onde 
e como as campanhas de imunização estão 
sendo conduzidas, quantos milhões de 
crianças estão sendo vacinadas e onde a 
vigilância ambiental encontrou evidências 
de vírus circulante. Mas, toda quinta-feira, 
quando esse e-mail aparece na minha caixa 
de entrada, meu coração parece parar por 
uns instantes até eu ler as primeiras linhas e 
saber se uma criança �cou paralisada pelo 
vírus selvagem dessa doença naquela 
semana.
 Este é o ponto em que nos encontra-
mos hoje no trabalho de erradicação da 
pólio. A pergunta na minha mente quando abro esse e-mail não é quantos milhares 
de casos (ou até mesmo quantas centenas) poderemos ver em um ano, como 
víamos não faz muito tempo. Em vez disso, a única pergunta que ele responde é se 
houve um novo caso nesta semana ou não.
 Trinta anos atrás, 1.000 crianças �cavam paralisadas pela pólio todos os 
dias. Desde então, marcamos nosso progresso, ano a ano, semana a semana. Nós 
comemoramos quando cada país, cada região era declarada livre da doença. À 
medida que nos aproximávamos da nossa meta, e o número de casos diminuía cada 
vez mais, as crianças que esses números re�etem se tornaram cada vez menos 
abstratas. Quando abro esse e-mail, não me pergunto que número verei, mas sim se 
uma criança �cou paralisada ou não na semana.
 Estamos tão próximos da erradicação — mas ainda há muito trabalho a 
fazer.
 Neste mês, peço a todos os Rotary Clubs que apoiem a campanha Elimine a 
Pólio Agora, celebrando o Dia Mundial de Combate à Pólio em 24 de outubro. No 
ano passado, milhares de Rotary Clubs de todo o mundo realizaram eventos para 
conscientizar sobre a erradicação da doença e arrecadar fundos para a campanha. 
Neste ano, queremos ver mais eventos do que nunca registrados nesse dia. Se você 
tem um evento planejado, registre-o e promova-o no site endpolio.org para que 
mais pessoas participem. Se ainda não planejou um evento, ainda dá tempo. Acesse 
o site endpolio.org para encontrar ideias, informações sobre a transmissão ao vivo 
deste ano e recursos para ajudar seu clube a organizar um evento de sucesso.
 O Dia Mundial de Combate à Pólio é uma oportunidade enorme para os 
clubes colocarem em destaque nossa organização e nosso trabalho histórico para 
erradicar essa doença. É também uma ótima maneira de aproveitar o desa�o da 
Fundação Bill e Melinda Gates: para cada dólar que o Rotary arrecadar para a 
erradicação da pólio, a Fundação Gates doará mais dois. Junte-se a mim e a rotaria-
nos de todo o mundo no dia 24 de outubro, e Seja a Inspiração para um mundo livre 
da pólio.

Dolár Rotário - Cotação Trimestral
Setembro: R$4,10 Outubro: R$4,05 Novembro: R$3,70
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Mensagem do Diretor de Rotary International
Paulo Augusto Zanardi
 Os projetos da Fundação Rotária que estão sendo realizados nas Zonas 
23 e 24 são, em sua grande maioria, de fornecimento de aparelhos médicos para 
casas de saúde, ou seja, os Rotary Clubs estão fazendo o que, na verdade, é uma 
obrigação do poder público. Costumo dizer que os rotarianos devem cobrar 
maior efetividade dos nossos governantes.
 Este é o mês que o Rotary dedica ao Desenvolvimento Econômico e 
Comunitário, porém vemos poucos projetos de clubes, ou quase nenhum, 
nessa área de enfoque em nossas Zonas Rotárias.
 Ainda assim, presenciei alguns projetos de Desenvolvimento 
Econômico e Comunitário que tiveram resultados fantásticos. Houve um, por 
exemplo, que se destinava à compra de 50 carrinhos para coleta de ferro-velho. O carrinheiro adquiria o seu 
carrinho em 50 prestações orçadas em 2% do valor total. Como os cinquenta bene�ciários pagavam mensalmente 
2%, eles tinham dinheiro para a compra de um outro carrinho, para o qual já havia outro interessado inscrito.
 A inadimplência era próximo de zero e, nas ocasiões em que ela ocorreu, os demais carrinheiros adianta-
vam suas parcelas para que aquela pessoa na �la não �casse sem receber o seu carrinho. Na conclusão do projeto, 
100 unidades haviam sido doadas, permitindo melhor desempenho aos catadores, haja vista a melhoria das 
condições de trabalho. Até uma cooperativa foi criada como resultado da iniciativa.
 Testemunhei também o projeto de um clube que forneceu máquinas de costura para uma comunidade. As 
mulheres contempladas conseguiram um contrato para fornecer algum tipo de costura para uma grande empre-
sa de confecção, o que melhorou substancialmente a vida delas.
 Por tudo isso, peço a todos os clubes que olhem essa área de enfoque com o maior cuidado e utilizem os 
recursos da Fundação Rotária para amenizar a pobreza das nossas comunidades. Podemos criar escolas pro�ssio-
nalizantes para que os jovens vislumbrem um futuro melhor. A falta de emprego está diretamente ligada ao 
aumento do índice de criminalidade.
 Neste mês, mais precisamente no dia 24, há o Dia Mundial de Combate à Pólio. O Rotary já está nessa 
luta há 30 anos. Quando começamos, havia 350 mil casos de poliomielite por ano – signi�cando quase mil crianças 
diariamente acometidas por essa terrível doença. Em contraste, no ano passado tivemos menos de 20 casos. Além 
da doação de recursos, o Rotary utiliza os seus mais de 35 mil clubes para efetivar trabalhos de conscientização 
para a importância de continuarmos vacinando nossas crianças, bem como para ajudar nas próprias vacinações. 
No dia 24, aproveitemos para mostrar ao mundo o que os nossos clubes estão fazendo para promover a erradica-
ção do vírus da pólio da face da Terra.
 Sendo assim, neste mês, além das suas ações usuais, os Rotary Clubs devem atuar em três frentes: 1) 
Descobrindo meios de participar na área de Desenvolvimento Econômico e Comunitário; 2) Continuando a apoiar 
nossa luta contra a pólio; 3) Realizando uma das maiores metas do presidente Barry Rassin: a duplicação dos 
Rotaract Clubs em nossos clubes.
 Leia esta mensagem e se inspire para atuar com maior a�nco nessas frentes. Faça a diferença na vida de 
quem precisa de você, seja a inspiração para eles.
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Mensagem do Governador
Paulo Azevedo
Prezados Companheiros;

 Comemoramos neste mês de outubro o Dia Mundial de Erradicação à 
Pólio. Embora tenhamos alcançado resultados extraordinários ao diminuir 
os casos em 99,9% desde 1985 sabemos que muito ainda precisa ser feito 
para a erradicação total da doença.
 Em nosso país, recentemente tivemos de realizar uma grande mobili-
zação para aumentar o índice de crianças imunizadas, visto que a população estava deixando de se 
vacinar. Por isso é importante sempre ressaltarmos a importância da vacinação como meio de impedir a 
volta da doença.
 No mundo o desa�o é ainda maior. Os casos registrados da doença estão em sua maioria nos locais 
mais remotos, ou em áreas de guerra, o que di�culta o acesso das equipes. Por isso nossas contribuições 
com o programa através de nossas doações pelo Rotary Direct e a Casinha Feliz são tão importante para 
garantir que os recursos necessários para a erradicação da doença sejam arrecadados.
 Agradeço aos clubes que realizaram projetos e eventos e que de alguma forma contribuíram com 
essa campanha tão nobre do Rotary International. Juntos somos fortes e estamos sendo a inspiração e 
construindo um mundo melhor.
 Neste mês tivemos também a realização do Seminário Distrital de Imagem Pública, Novas 
Gerações, Meio Ambiente e O�cial de Intercâmbio em Três Pontas, uma oportunidade magní�ca de 
reciclar nossos conhecimentos e rever os companheiros de nosso distrito. Agradeço aqui principalmente 
o empenho do Rotary Club de Três Pontas na realização deste evento.
 A cada clube que tem me recebido com tanto zelo e carinho meu agradecimento por levarem 
adiante os ideiais de Rotary e serem a inspiração. Juntos estamos construindo um distrito cada vez 
melhor e mais forte.

Um forte abraço e sejam a inspiração!

Paulo Sérgio Azevedo
Governador 2018-19



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

 Caras e amadas companheiras das Casas da Amizade do Distrito 4560;

 Muitos são os momentos em que eu gostaria de estar com vocês nos confra-

ternizando, nos momentos das visitas o�ciais do nosso querido governador 

Paulo Sérgio Azevedo, e nestes momentos, trocando nossas experiências e 

fortalecendo nossos laços de amizade e afeto. Contudo minha agenda não 

permite e �co impossibilitada destes momentos prazerosos que poderíamos ter.   

Não sei se sabem, mas estou presidente da APAE de Guaxupé e minha agenda lá 

é extensa, além de ser tesoureira do meu clube de serviços. Assim, realmente não 

está sendo possível participar mais ativamente junto ao governador, mas con�o plenamente nas minhas 

Coordenadoras Assistentes e no meu Colégio de Coordenadoras, que com certeza estão cumprindo muito bem 

seu papel de me representar em suas áreas. Sei que a agenda do governador se estenderá para o segundo semes-

tre de sua governadoria, assim envidarei esforços para estar com vocês em muitos outros momentos que virão nas 

Casas da Amizade. Continuo contando com todas, mais exatamente neste mês de novembro, em que comemora-

mos o mês da Fundação Rotária, para que possamos promover algum evento buscando recursos para nossa 

Fundação, que é a mola mestra dos nossos projetos humanitários.

 Reforço meu pedido para que passem sempre que possível a “Casinha Feliz” nos clubes visitados pelo 

governador, pois só assim poderemos, ao �nal do ano rotário, contribuir com a aquisição de títulos Paul Harris e 

brindar nossas companheiras através de sorteio dos mesmos. Reitero ainda meu desejo de reencontra-las com 

saúde e paz nos seus melhores dias. Que Deus nos abençoe.
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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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FIM DA PÓLIO É O FOCO DO
DIA DE LUTA CONTRA A DOENÇA

 Nesta último dia 24 de outubro, celebramos o 
Dia Mundial de Combate à Pólio junto com nossos 
parceiros na Iniciativa Global de Erradicação da Pólio 
(GPEI), que também inclui a Organização Mundial da 
Saúde, o Unicef, o Centro Norte-americano de Controle 
e Prevenção de Doenças e a Fundação Bill e Melinda 
Gates. O evento, que aconteceu no College of 
Physicians da Filadel�a, nos EUA, uma das organizações 
médicas mais antigas do país, também serviu para 
comemorar o aniversário de 30 anos da GPEI.
 Especialistas da saúde e embaixadores do 
Rotary falaram sobre os avanços obtidos até agora. 
Patience Asiimwe, protagonista do último curta de 
realidade virtual do Rotary, Duas Gotas de Esperança, 
marcou presença. Jeffrey Kluger, editor sênior da 
revista Time, falou sobre sua viagem que fez com o 
Rotary na Nigéria para participar de uma campanha de 
vacinação.
 , que teve interpre-Assista à gravação do evento
tação para o português. Uma boa dica é passar o vídeo 
durante uma reunião de clube, para a qual você pode 
convidar pessoas da comunidade e do governo local, 

além de representantes da mídia. E não deixe de 
c a d a s t r a r  e  p r o m o v e r  s e u  e v e n t o  a q u i 
( ).https://www.endpolio.org/pt/promote-your-event
 Agradecemos por cadastrar seu evento no site 
acima, pois você estará colaborando para que contabi-
lizemos no mínimo 5.000 eventos mundo afora. Dada à 
sua performance espetacular nos últimos anos, a meta 
para o Brasil é de 1.000 eventos. Esta é uma meta 
ambiciosa, porém, realista, considerando a determina-
ção do rotarismo brasileiro.
 Até agora, foram cadastrados de 3.110 eventos, 
destes 703 só no Brasil. Vamos ultrapassar a meta. Força 
Brasil!
 Para �nalizar, vale dizer que temos motivos para 
estarmos otimistas. Contudo, ainda não vencemos a 
paralisia infantil. Para este �m precisamos de mais 
dinheiro. A sua doação é equiparada na proporção 2:1 
pela Fundação Gates e nos aproximará do dia em que a 
pólio será coisa do passado.
Muito obrigado!

Da Equipe de Comunicação Global do Rotary 
International

https://www.youtube.com/watch?v=t6V4JbBuFpw
https://www.endpolio.org/pt/promote-your-event
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Acesse o site e garanta já a sua vaga e de sua família!

www.cedupeventos.com.br/4560

Conferênci� Inspiraçã� Rotári�
De 17 a 19 de Maio de 2019

Hotel Guanabara - São Lourenço/MG

Estão abertas as inscrições para a

Check-in: 17/05/2019 a partir das 12h / Check-out: 19/05/2019 até às 12h

Diárias de Hotéis conveniados para a Conferência Distrital 2019

Pousada Samambaia - Fone: (35)3331-3173
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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.

Resultado da Prova de Seleção Distrital
para o Intercâmbio de Jovens 2019-2020

A posição do candidato na seleção não é a con�rmação da viagem. O Clube an�trião deverá aceitar o candidato e assim con�rmar a sua viagem.

01- Déborah Lúcia Fonseca ( RC Arcos) – 34,95
02- João Victor Emanuel dos Anjos ( RC Piumhi) – 32,50
03- Luana Merçon da Silva Santos ( RC Bambuí) – 31,20
04- Luanny Rabello D’Aquino ( RC Três Pontas) – 31,20
05- Lara Botrel ( RC Monte Sião) – 30,00
06- Pedro Augusto Oliveira Gonçalves ( RC Divinópolis Leste) 30,00
07- Bernardo Sá dos Santos ( RC Divinópolis Leste) ( restrição de idade) -28,75
08- Davi Pereira Ramos ( RC Pimenta do Oeste) – 28,40
09- Júnia Cristina Souza Rezende ( R. de Itaúna) ( restrição de idade) – 28,20
10- Julia Picolo Krosvitz ( RC Divinópolis Leste) – 28,00
11- Bruna Faria Rodrigues ( RC Formiga) – 27,45
12- Gabriela Santos e Silva ( RC Divinópolis Leste) – 27,20
13- Larissa Silva Junqueira ( RC Carmo do Rio Claro) – 27,00
14- Luisa Valle Costa ( RC Três Pontas) – 26,25
15- Matheus Amoroso Borges ( RC Pouso Alegre Sul) – 25,25
16- Felipe Brito Teixeira ( RC Pouso Alegre da Geraes) – 25,00
17- Rafaela Felix Petrone ( RC Elói Mendes) – 24,20
18- Diogo Chaves Torres ( RC Bambuí) – 23,85
19- Letícia Miquelin Bolonha ( RC Guaxup[é Cafezais) – 23,80
20- Ana Clara Duque Paciulli ( RC Bambuí) – 22,50
21- Letícia Emanuelle Teles Carvalho ( R de Itaúna) 22,50
22- Pedro Lucas Graciano Pereira Oliveira ( RC Pouso Alegre Sul) – 22,45
23- Lucca Fontes Ferreira ( RC Monte Sião) ( restrição de idade) – 22,00
24- Luis Eduardo Gonçalves de Melo ( Princesa do Oeste) 21,80
25- Matheus Marques de Lorenzo ( RC Divinópolis Leste) – 21,75
26- Pedro Henrique Nazaré Saliba ( RC Divinópolis Leste) ( restrição de idade) – 20,50
27- Carolina Ferreira de Morais Fonseca ( R. de Itaúna) – 19,95
28 - Laura Souza Gontijo ( vaga conquistada pelo candidato) , não disputa as vagas do Distrito

29 - Pedro Lucas Menezes Silva ( RC Divinópolis Leste) – desclassi�cado –  avaliação a lápis
30 - Cezar Gabriel de M. Ramos ( RC de Bambuí) – desclassi�cado – avaliação de Conhecimentos Gerais em branco
31- Gabriel Von Bentzeen Moretzsobi – desclassi�cado – idade

*Saldo acumulado de admissões desde 01/07/2018.
Contamo com o comprometimento dos clubes para informar as novas admissões!
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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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INTERACT E ROTARACT EM AÇÃO!

Interact Club de Oliveira
No dia 18 de outubro, o Interact Club de Oliveira 
realizou uma o�cina de pintura e desenho para crianças 
na Praça XV de Novembro distribuindo saquinhos de 
pipoca, chup-chups e balas para todas as que 
participaram ou passaram pelo projeto. Foram feitas 
pinturas faciais nas crianças e exposto um varal com os 
desenhos feitos por elas.

Interact e Rotaract de Boa Esperança
No dia 20 de Outubro, o Interact e o Rotaract club de 
Boa Esperança realizou o projeto "Aconselharact" onde 
disponibilizamos aulas de história e redação, 
aconselhamento psicológico e nutricional e um 
delicioso lanche para os membros dos clubes e 
convidados vestibulandos!

Rotaract Club de Piumhi
Aconteceu no último sábado, 27 de outubro, a VII Tarde 
Vocacional do Rotaract Club de Piumhi, um projeto 
voltado para a orientação dos jovens do ensino médio 
sobre seu futuro pro�ssional. O evento contou com o 
apoio do IFMG - Campus Piumhi, onde foi realizado, e 
com a participação de vários pro�ssionais renomados 
da cidade e região. Gratidão a todos que participaram e 
contribuíram para o bom êxito e sucesso do evento.

Rotaract Club de Varginha Universitário
No dia 27/10, o Rotaract Club de Varginha, esteve no Via 
Café Garden Shopping, fazendo uma ação, para 
conscientizar as mulheres contra o câncer de mama, 
em apoio a campanha do outubro rosa. Na ação,  
mulheres de todas as idade tiraram fotos com uma tarja 
rosa, na frente do corpo, com os seguintes dizeres: 
“Mulheres contra o câncer de mama.” Além da foto 
foram entregues papeizinhos, com mensagens 
positivas para as mulheres, conscientizando as 
mesmas, para se prevenirem do câncer de mama.
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 O Governador do Distrito 4560 do Rotary International, Paulo Sérgio Azevedo, no uso de suas atribuições, 

de acordo com o que estabelece o Regimento Interno do Rotary International, convida os clubes que compõem o 

Distrito 4560 a participarem do processo de indicação para Governador do mesmo, para o ano rotário de 2021-

2022.
 O clube interessado em sugerir candidato deverá fazê-lo através de resolução aprovada em reunião ordiná-

ria, de acordo com o que dispõe a Seção 13.020.3 Art. 13 do Regimento Interno do RI. 
 A Resolução deverá ser, obrigatoriamente, assinada pelo secretário do clube. O formulário com Dados do 

Governador Designado, mais o formulário de dados biográficos (Currículo) do candidato (constando dados 

pessoais, profissionais e rotários) e uma foto 5x7 colorida, terão que ser encaminhados ao Presidente da Comissão 

de Seleção para o endereço abaixo, por carta registrada, até o dia 30 de dezembro de 2018, impreterivelmente.

A/C do Governador João Bosco Ribeiro Béze
Presidente da Comissão de Indicação

Rua Padre José Ferreira De Carvalho, 32 
Centro – Oliveira / Minas Gerais – Brasil – CEP: 35.540-000

 São elegíveis para o cargo todos os associados representativos de clubes do Distrito 4560, em pleno gozo 

de seus direitos, e que vier a contar com um mínimo de sete anos de associação a um ou mais clubes de Rotary por 

ocasião da posse, em 01 de julho de 2021, e que tenham exercido a função de Presidente de um clube durante um 

mandato completo.
 O formulário pertinente ao processo está anexo ao presente edital (anexo1). A Comissão de Indicação, 

composta pelos Governadores: Governador João Bosco Ribeiro Béze – Governador 2017-18, João Otavio Veiga 

Rodrigues – Governador 2016-17, Ângelo Antônio de Freitas - Governador 2014-15, Aristides Beraldo Garcia - 

Governador 2012-13, Fabiano Antônio de Souza Governador 2011-12. Sob a presidência do primeiro, deverá 

proceder a indicação do Governador 2021-22 até o dia 31 de janeiro de 2019.
 A Comissão tem a responsabilidade de indicar o rotariano mais qualificado e em condições de servir o 

Rotary na condição de Governador de Distrito, não tendo que limitar-se aos nomes sugeridos pelos clubes 

(13.020.5). 
 O Presidente da Comissão de Indicação notificará ao Governador o nome do candidato escolhido dentro de 

24 horas após o encerramento dos trabalhos da reunião da Comissão de Indicação.
 O Governador deverá então informar aos clubes do Distrito, o nome e o clube do candidato designado até 

72 horas do recebimento da notificação do Presidente da Comissão de Indicação. 
 Deverá o Governador oficializar a indicação em quinze dias caso não haja nenhuma manifestação contra-

ria por parte dos candidatos não indicados. Caso não se chegue a um consenso sobre a indicação, e em obediência 

ao que dispõe a seção 13.020.7, dar-se-á nova votação, via postal, até o dia 28 de fevereiro de 2019. 
 O rotariano opositor que discordar da decisão deverá ter obrigatoriamente participado do processo seletivo 

como candidato e se seguirá o que preceitua as seções 13.020.7 a 13.020.11 do Manual de Procedimento 2016. 
  Inexistindo oposição, o Governador declara o candidato selecionado pela Comissão como Governador 

Designado e notificará aos clubes do distrito.
 Dada a necessidade de cumprimento do que dispõe a Seção 13.010, do Artigo 13, do Regimento Interno do 

RI, os prazos especificados no presente edital serão improrrogáveis.

Itajubá-MG, 25 de outubro de 2018
Paulo Sérgio Azevedo

Governador do Distrito 4560 do Rotary International

Edital de Indicação do Governador 2021-22
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ASR DE CARMO DO CAJURU
Visita da Casa da Amizade e Rotary na Comunidade 
Cordeiro de Deus e Casa do menor em comemoração 
ao Dia das Crianças, com brincadeiras, lanche, 
presentes e sacolinha surpresa, realizada com sucesso.

ASR DE TRÊS CORAÇÕES
No dia 27 de Outubro a Casa da Amizade (formada 
pelas senhoras de Rotarianos) realizou o tradicional: 
Almoço dos Idosos. Foi uma tarde espetacular! Mais de 
100 idosos foram recebidos com todo o carinho e 
atenção. A equipe do Rotary animou o dia com um 
sensacional bingo! E com um forrozinho danado de 
bom.

ASR DE ITAPECERICA
No dia 12 de outubro a ASR de Itapecerica realizou uma 
festa em comemoração ao dia das crianças, na praça 
Santa Cruz, com a participação da família rotária. Foram 
distribuídas várias guloseimas para as crianças, com 
cama elástica, área para desenhos e pinturas, área para 
leitura com revistinhas em quadrinhos e livros infantis. 
Presença dos Doutores Palhaços, todos aproveitaram 
com muita alegria este momento.

ASR DE DIVINÓPOLIS OESTE
A ASR de Divinópolis Oeste realizou a venda de doces 
na festa Churrascão do Bem  promovida pelo Rotary 
Divinópolis Oeste.

NOSSAS CASAS DA AMIZADE EM AÇÃO!
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NOSSAS CASAS DA AMIZADE EM AÇÃO!

ASR DE ITAÚNA
A ASR de Itaúna realizou um bazar solidário.

ASR DE SÃO TIAGO
A ASR de São Tiago juntamente com o Rotary 
promoveu uma festa de Dia das Crianças para a 
comunidade.

ASR DE DIVINÓPOLIS LESTE
A ASR de de Divinópolis Leste realizou doação de 
fraldas geriátrica e leite para o Asilo Frederico Ozanan.

ASR DE ITAJUBÁ
A ASR de Itajubá realizou uma doação de roupas de 
bebê e criança para a Santa Casa de Misericórdia.
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Doações via boleto:
www.rotary.org.br/doacao-mensal

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

Rotaractiano de Itanhandu lança livro ilustrado
sobre a história de sua região

O companheiro André Martuscelli do 
Amaral do Rotaract Club de Itanhandu 
lançou o livro Cronologia em Arte, com 
u m  p o u c o  s o b r e  o  t r a b a l h o 
apresentado na FAPACI (Faculdade 
P r e s i d e n t e  A n t ô n i o  C a r l o s  d e 
Itanhandu) um dia após o incêndio do 
Museu Nacional (RJ) onde falou sobre o 
descuido do país com a nossa história.



Rotary Club de Campo Belo
O  Rotary Club Campo Belo confeccionou kits com 
balas e pirulitos e distribuiu entre as crianças das 
entidades: Clube do Menor, Cemei Lalá Fernandes e 
Apae de Campo Belo.

Rotary Club de Guaxupé Cafezais
O Rotary Club de Guaxupé realizou o Rotary Day em 
comemoração ao Dia Mundial de Combate à 
Poliomielite.

Os Clubes em Ação

Rotary Club de Carmo do Cajuru
O Rotary Club de Carmo do Cajuru promoveu uma 
comemoração ao Dia das Crianças  na Associação 
Cordeiro de Deus e na Casa do Menor Dona Hortência 
proporcionando momentos especiais para estas 
crianças.

Rotary Club de Iguatama
O Rotary Club de Iguatama participou do "Baile do 
Catõe" promovido pela Casa de Repouso Divina Vieira.
O "baile" é um momento que possibilita a integração 
dos internos com os visitantes que levam amor, carinho 
e atenção para os que ali residem.
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Rotary Club de Varginha
O Rotary Club de Varginha em parceria com o Rotary 
Club de São José dos Campos (Distrito 4600) realizou a 
doação de óculos de grau à crianças carentes da Escola 
Dr. Jacy de Fiqueiredo.

Rotary Club de Boa Esperança
O Rotary Club de Boa Esperança recebeu a vista da Gov. 
Assistente Rosângela Mendes, que pode conhecer os 
trabalhos desenvolvidos pela família rotária.

Os Clubes em Ação

Rotary Club Arcos
O Rotary Club e o Interact Club de Arcos participaram 
do evento Prefeitura em Ação, na Feira do Produtor 
Arcoense. Eles realizaram a doações de livros em 
incentivo à leitura, atividade em comemoração a 
semana do livro. Foram doados mais de 50 livros de 
diversos temas, e revistas rotárias. O Rotary club de 
Arcos e o Interact também distribuíram pan�etos 
informativos sobre a Vacina para crianças e adultos 
contra a Poliomielite.

Rotary Club de Camacho
O Rotary Club de Camacho participou com a barraca do 
Pão de Queijo Recheado no Encontrão da Melhor Idade 
realizado na cidade.
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DIVULGUE AS AÇÕES E PROJETOS DO
SEU CLUBE NOS CANAIS DO DISTRITO 4560!

Site do Distrito 4560 (rotary4560.org.br)
Wellington José Borges - Rotary Club Itaúna
WPP: (37) 98412-9191
wjborges@gmail.com

Fotos de Visita O�ciais e Projetos
Wanilda Garcia - Rotary Club de Boa Esperança
WPP: (35) 99879-5076
wanwangarcia@hotmail.com

Facebook e Informativo Distrital
João Paulo Zatti - Rotary Club de Elói Mendes
WPP: (35) 98869-6123
joaopaulo@zatti.me

Envie também suas fotos para a Revista Rotary Brasil
apóis a realização do seu projeto através do link abaixo:
http://revistarotarybrasil.com.br/rotary-content/content/submit

Fortaleça a
Imagem Pública do
seu clube!

http://revistarotarybrasil.com.br/rotary-content/content/submit
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Visitas Oficiais

Visita O�cial ao Rotary Club de Monsenhor Paulo - 18/10Visita o�cial ao Rotary Club de Elói Mendes - 17/10

Seminário de IPR, Meio Ambiente, O�cial de Intercâmbio
e Novas Gerações - Três Pontas - 21/10 Visita O�cial ao Rotary Club de Varginha - 22/10

Visita o�cial ao Rotary Club de Brasópolis - 11/10Visita o�cial ao Rotary Club de Caxambu - 04/10

Visita o�cial ao Rotary Club de Itanhandu - 02/10 Visita o�cial ao Rotary Club de Cruzília - 03/10
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Visitas Oficiais

Visita o�cial ao Rotary Club de São Gonçalo do Sapucaí - 30/10Visita o�cial ao Rotary Club de Três Corações - 29/10

Dia de Erradicação da Pólio - Boa Esperança - 24/10Visita o�cial ao Rotary Club de Três Pontas - 23/10

Panetone Rotário da AmizadePanetone Rotário da AmizadePanetone Rotário da Amizade

Obrigad� Distrit� 4560!
GRAÇAS AO APOIO E ADESÃO ALCANÇAMOS A MARCA DE

14 MIL PANETONES!
JUNTOS FAZEMOS DA FUNDAÇÃO ROTÁRIA MAIS FORTE!



Rotary Club Elói Mendes Rotary Club de GuaxupéE-Club Esperanto - Brasil

Rotary Club Pouso Alegre
das Geraes

Rotary Club Lavras SulRotary Club de Itapecerica

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