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NOSSO MAIS NOVO PROPÓSITO

 Este ano, celebraremos o Dia da Terra, em 
22 de abril, com um
novo propósito. O meio ambiente agora é uma 
das áreas de enfoque do Rotary. A solução das 
grandes questões começa por cada um de nós, e 
há muito que podemos fazer como indivíduos a 
partir de simples mudanças de comportamento: 
reduzir o uso de plástico e utilizar a energia de 
forma responsável para ficar em apenas dois 
exemplos. Mas agora temos a oportunidade de 
nos unir para fazer mais.

Apoiar o meio ambiente não é novidade 
para o Rotary, pois há tempos os clubes tra-
balham em questões ambientais com base nas 
necessidades locais. Agora a mudança climática 
— um problema que afeta a todos nós, sem 
distinção — exige a colaboração conjunta mais do 
que nunca. Alberto Palombo, engenheiro 
venezuelano que vive no Brasil e é membro da 
Equipe de Consultores Técnicos da Fundação 
Rotária (Cadre), diz:

Por 30 anos, meu trabalho tem sido me co-
nectar a comunidades e políticos para cuidar do 
meio ambiente. Hoje, estou entusiasmado com as 
oportunidades do Rotary para ajudar a reduzir a 
degradação ambiental e tornar as comunidades 
mais sustentáveis do ponto de vista ambiental.

Em todas as comunidades onde temos 
Rotary, Rotaract, Interact Clubs ou Núcleos 
Rotary de Desenvolvimento Comunitário há 
desafios ambientais. Como rotarianos, podemos 
nos tornar administradores da sustentabilidade 
ambiental e adotar os princípios dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas para 2030 em nosso cotidiano, seja  em 
casa, seja no trabalho, seja no clube. Então, 
podemos incorporar esses principios aos projetos 
que fazemos.

Meu clube está envolvido com projetos de 
água e meio ambiente há bastante tempo. Bus-
camos oportunidades para capacitar os 
rotarianos e promover parcerias em nossa região 
e além dela, trabalhando com grupos como a 
Rede Interamericana de Recursos Hídricos e o 
Conselho Mundial da Água. Clubes locais 
trabalharam com o Grupo Rotary em Ação pela 
Água, Saneamento e Higiene (wasrag.org) para 
ajudar o Rotary a conseguir um lugar à mesa 
durante o Fórum Mundial da Agua de 2018, em 

Brasília, onde discutimos 
como as conumidades 
podem se recuperar de 
desastres ambientais 
corno o causado pelo 
rompimento de uma 
barragem de mineração 
no rio Doce, em Minas 
Gerais, em 2015.

Cuidar do nosso planeta é um esforço que 
não tem fim. Para causar impacto, devemos 
alinhar nossos conhecimentos, habilidades e 
entusiasmo — e o Rotary é excelente nisso. 
Como integrante do Grupo Rotary em Ação pela 
Sustentabilidade Ambiental (esrag.org), tenho 
visto como nosso trabalho em prol do meio 
ambiente se encaixa em muito do que já estamos 
fazendo pela água e em outras áres de enfoque. 
Os associados ao rotary não são meros 
espectadores; nós agimos. Vamos trabalhar 
juntos e causar um impacto ainda maior.

O apoio da Fundação Rotária definirá este 
novo capítulo da nossa história. Vamos contribuir 
muito para o meio ambiente aproveitando os 
resultados obtidos em projetos já financiados por 
Subsídios Distritais e Globais. Vamos procurar 
maneiras de colaborar mais estreitamente e 
causar um grande impacto positivo nas questões 
ambientais globais. E vamos incorporar as 
preocupações com o meio ambiente em todos os 
nossos programas, projetos e eventos.

Rotaractianos e participantes de nossos 
programas para jovens esperam que o Rotary 
assuma urna posição clara e forneça urna visão 
de liderança. Trabalharemos com eles, buscando 
soluções inteligentes para os problemas com os 
quais terão de lidar. Nossos incríveis associados, 
redes de contato e a Fundação Rotária nos dão a 
capacidade de contr ibuir de uma forma 
importante e duradoura. Descobriremos juntos 
como O Rotary Abre Oportunidades para expan-
dirmos nossos serviços e preservamos este 
planeta que é a casa de todos nós.



SITE: www.rotary4560.org.br

https://www.instagram.com/distrito4560/

https://www.facebook.com/rotary4560/

https://www.youtube.com/channel/UC-
tjrWw2FTVVOmAL5DGrccA/videos

Acesse nossas redes,
Fique por dentro de tudo que 

acontece no Distrito!

www.entervia.com.br
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Mário César de Camargo 

Mensagem do Diretor do Rotary international

mario.cesar@graficabandeirantes.com.br
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DEZ CONSELHOS PARA LÍDERES 
DO ROTARY EM SETE MINUTOS

Companheiros, não é miojo, mas são 
pensamentos instantâneos para guiar sua 
trajetória como líderes do Rotary em 2021-
22. Ou em 2022-23, 2023-24 e assim por 
diante. Chamá-las-ei de pílulas de gestão 
rotária.

1) Seja como a Bíblia prescreve: quente ou 
frio, jamais morno. Vocé recebeu uma tarefa, 
uma missão, oportunidades de liderar 
pessoas do seu nível. Não as desperdice,
gestando mediocremente, sem paixão, sem 
compromisso, cumprindo tabela E efêmero, 
agarre o dia, como dizia o poeta Robert 
Frost. 
Logo você será apenas mais um retrato na 
parede. O que restará é o que você deixou 
nos outros, não para os outros.

2) Seja empático: o verbo síntese do Rotary 
é servir. Para tanto, você precisa abstrair do 
que lhe é mais vital: seu ego. Tente coloca r-
se de forma empática, no lugar do outro. Raja 
Saboo, presidente 1991-92 do Rotary 
International, tinha o lema Olhe Mais Além de 
Si
Mesmo. Pense nisso, pelo menos nesse 
ano. No próximo, você terá a chance de 
retornar ao velho egocentrismo, muitas 
vezes necessário para a subsistência 
humana.

3) Seja convergente. O que nos une no 
Rotary é mais forte do que o que nos separa. 
Essa é uma lição frequentemente esquecida 
por líderes, que, por terem se dedicado 
durante um ano, pensam adquirir, no jargão 
moderno "lugar de fala", o suposto direito de 
ditar regras. Pesquise sempre, num 
confronto, os pontos de convergência; eles 
sempre hão de existir. O bom líder une, não 

divide. Desconfie dos líderes que incitam 
confrontos; normalmente, têm uma agenda 
oculta.

4 )  S e j a  fl e x í v e l .  N ã o  s e  a p e g u e 
demasiadamente às suas ideias, elas podem 
conduzi-lo ao fracasso. O mundo é dinâmico, 
este mundo pós-Covid-19, ainda muito mais 
acelerado. O que era dogma hoje já não se 
sustenta. Melhor ser o bambu, que 
acompanha os ventos, do que o carvalho, 
que é derrubado por eles. Não implica ser
uma metamorfose ambulante, coerência é 
basal, mas acompanhar a evolução do 
comportamento humano é premente. 
Pergunte à Kodak.

5) Seja acessível. Alguns líderes imaginam 
q u e  o  c a r g o  l h e s  t r a z  p r o j e ç ã o , 
d i s t a n c i a m e n t o ,  p ú l p i t o ,  l u g a r e s 
privilegiados à mesa. Rotariano e voluntário, 
você não tem o condão de demitir o mais 
humilde deles; ao revés, você depende deles 
para adimplir seu trabalho. Liderar é mais 
dever do que poder, e, não por acaso, o líder 
mais escuta do que fala, ainda que rotariano 
tenda a falar muito.

6) Seja aprendiz. Falar, escutar, mediar, 
ponderar, convergir, resolver, responder. Se 
você não teve a oportunidade profissional de 
aprender a exercitar esses verbos, a gestão 
do distrito ou do clube certamente vai ensiná-
lo. Desde que você esteja aberto ao 
aprendizado. Não conheço quem saiba tudo 
sobre o Rotary, aliás, não conheço quem 
saiba tudo mesmo sobre a própria profissão. 
Saiba aprender sobre o Rotary, suas 
histórias inspiradoras de servir, e saiba 
aprender o que esse ambiente pode lhe 
ensinar.



7) Seja exemplo: suas palavras inspiram, 
suas ações arrastam. Você estará falando 
com líderes, não há ingênuos. A distância 
entre o discurso e a prática não sobreviverá a 
um seminário. Se você propuser aumento do 
quadro associativo, patrocine um novo 
associado Se chamar para um aporte à 
Fundação Rotár ia ,  doe  pr ime i ro .  A 
incongruência entre a fala e a ação é motivo 
de escárnio, e também da derrocada de 
muitos líderes rotários, que encaram o cargo 
como recompensa. Cargo é apenas um dever 
adicional, uma oportunidade de servir e dar 
exemplo. 

8) Seja diligente. Como dizia a professora do 
primário (antigamente, hoje nem sei mais): 
faça a lição de casa. Se marcar visita, 
cumpra. Se marcar um seminário virtual, 
compareça. Se lhe concederem sete minutos 
para fazer uma chamada inspirativa, como 
essa, não reclame: trabalhe. Os discursos 
mais curtos são os que mais demandam 
tempo para concluir, porque densos. Não 
recuse convi tes porque é longe, ou 
desinteressante, ou o clube é pequeno. 
Cabeças brilhantes existem em clubes de 
qualquer dimensão.

9) Seja positivo. Líder rotário derrotista 
desconhece a história de Paul Harris, que, 
antes de fundar a instituição, foi de quase 
todas as profissões, das mais simples à de 

advogado. Nunca se deixou abater, e cada 
uma delas ensinou-lhe algo que serviu à 
instituição do Rotary. Resultados ruins são 
motivo para desafio, não desânimo. Conflitos 
são oportunidades para mediação, não 
polarização. Seus liderados são voluntários, 
não esperam mensagem de desalento, 
mesmo diante de dificuldades. Não lhes dê 
desculpa para abandonarem o Rotary.

10) Seja feliz. O maior capital adquirido pelo 
líder rotário são as amizades, que, como o 
cartão de crédito de outrora, não têm preço. 
Amizades no mundo todo, sem interesse, 
partilhando dos seus valores, oportunidades 
de conectar-se globalmente e conhecer o 
mundo sob uma ótica de serviço. Encare 
como um desafio que o fará um ser humano 
melhor, mais feliz, mais completo. Senão, não 
vale a pena, e é melhor colocarem outro líder 
no seu lugar.
Aproveito o ensejo para seguir o conselho 
número dois: empatia. Como diretor, estendo 
meus sentimentos às famílias enlutadas das
Zonas 23 e 24 pelas lastimáveis perdas de 
líderes rotários em função da Covid-19. No 
dia 11 de março, hoje, quando a pandemia 
completa um ano de decretação pela 
Organização Mundial da Saúde, manifesto 
minha dor pelos companheiros abatidos na 
luta contra a praga. Que as 2,6 milhões de 
mortes possam deixar um legado de maior 
solidariedade com o próximo.
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CONHECENDO O NOSSO DISTRITO

Errata: Na edição anterior publicamos uma foto da cidade de Capitólio com legenda de Piumhí. 
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Carmo da Mata

Carmo do Cajuru Piumhí

Carmo do  Rio Claro Pains
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Caxambu

Ouro Fino

Cláudio

Oliveira

Monte Sião

Monsenhor Paulo

Cristais
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Fonte: Livro - Contribuição à História do Distrito 456-4560 de
Rotary International, Cp Clesio Silva - Rotary Club de Itajuba

Formação do Distrito 456

No ano rotário 1970-71 existiam no território 
brasileiro 15 Distritos de Rotary International.
Destes 15 Distritos, 02 tiveram preponderante 
papel na formação de um novo Distrito; foram 
eles Distrito 458 e o Distrito 459.
O Distrito 458 era formado por 84 Rotary Clubs 
de todas as regiões do estado de Minas Gerais, 
inclusive 06 Rotary Clubs da capital, Belo 
Horizonte. Era um Distrito geograficamente 
extenso, irregular e pouco funcional pela 
distribuição dos Rotary Clubs.
O Distritos 459 era formado por 74 Rotary 
Clubs, sendo 54 do estado de São Paulo (Vale 
do Paraíba e região de campinas) e 20 da 
região do Sul de Minas Gerais.
No ano rotário 1971-72, o território brasileiro 
foi o palco de um novo redistritamento por 
parte de Rotary International. Passou o Brasil a 
ser formado por 18 Distritos rotários, em 
substituição aos 16 até então existentes.
Dos 3 novos Distritos acrescidos, o nº 456 foi 
um deles. Passou este novo Distrito a ser 
formado por 42 Rotary Clubs, todos eles do 
estado de Minas Gerais; foram 18 os Rotary 
Clubs oriundos do Distrito 458 e 24 os Rotary 
Clubs oriundos do Distrito 459. Estes 42 Rotary 
Clubs “perdidos” pelos Distritos 458 e 459 
formaram o novo Distrito 456, que passou a ter 
a seguinte delimitação geográfica: 

“Está situado no Estado de Minas Gerais, parte 

sul da latitude 20º, 
o e s t e  d a 
longitude 44º, 20' 
leste de uma linha 
reta partindo da 
junção dos rios 
G r a n d e  e 
Sapucaí, à nascente do Rio Paranaíba, sudeste 
de uma linha reta partindo da junção dos rios 
Grande e Sapucaí às junções dos rios 
Piracicaba e Tietê”.

O primeiro mapa do Distrito 456, apresentando 
no livro, foi confeccionado pelo rotariano 
Francisco Júlio dos Santos, do Rotary Club de 
Itajubá. Posteriormente, alguns governadores 
apresentaram novos mapas, neles contando as 
t r a n s f o r m a ç õ e s  d o s  R o t a r y  C l u b s , 
paulatinamente ocorridas (novos Rotary Clubs 
fundados e Rotary Clubs fechados).

No ano rotário de 1991/92, o Distrito 456, 
passou a ter a numeração de 4560; foi 
acrescentando um zero à direita na numeração 
de todos os Distritos Rotários do Brasil e do 
mundo.

Rotary começa com amizade, funciona com 
companheirismo e termina com gratidão.

Uma vela não perde a sua claridade ao acender 
outras velas.

CADA CLUBE TEM A SUA 
PRÓPRIA HISTÓRIA. VAMOS 
CONTÁ-LA E ENCANTAR O 

MUNDO...

CONTAR A NOSSA 
HISTÓRIA É REVIVÊ-LA

Mensagem do  
Governador 
do Distrito 4560 
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No informativo do final deste ano Rotário, queremos registrar as ações do seu Clube, 
Interact, Rotaract e da sua ASR.

Cada entidade terá o espaço de uma folha no informativo para destacar seu evento e/ou 
informações que julgar terem sido relevantes na sua trajetória.

A história de cada um ficará eternizada na história do Distrito 4560.
Envie para o e-mail:  imagem.publica@rotary4560.org.br
ou pelo WhatsApp (37) 3242-4030:

Ÿ O texto
Ÿ Uma boa foto do evento e/ou notícia

Será uma edição especial comemorando os 50 anos do nosso Distrito.

Você pode nos ajudar a contar essa história porque você faz parte dela!

http://imagem.publica@rotary4560.org.br
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Mensagem 
da Coordenadora Distrital

Heline Dantas

Mulheres fracas, fortes. Não importa. Mulheres mostram que mesmo 
através da fragilidade são fortes o bastante para erguerem sempre a cabeça 
sem desistir, pois sabemos que somos capazes de vencer.
Temos a delicadeza das rosas, a força de ser mãe, o carinho de ser esposa, 
a reciprocidade de ser amiga, a paixão de ser amante e o amor por ser 
mulher!
Somos guerreiras, vencedoras. Somos sempre o tema de um poema. 
Distribuímos paixão, meiguice, força, carinho, amor.
Somos um pouco de tudo. Calmas, agitadas, lentas! Vaidosas, charmosas, turbulentas. 
Mulheres fortes e lutadoras. Mulheres conquistadoras que amam e querem ser amadas. Elegantes e 
repletas de inteligência.
Com paciência, o mundo soube conquistar. Mulheres duras, fracas. Mulheres de todas as raças. Mulheres 
guerreiras. Mulheres sem fronteiras. Mulheres… Mulheres… 

Parabéns para todas as mulheres que integram a grande Família Rotária.  
Mulheres essenciais na vida, no Rotary, no Rotaract, no Interact e nas Casas da Amizade. 
Há 32 anos o Rotary, finalmente, deu um passo importante em sua história ao aprovar a admissão de 
mulheres ao Rotary. 
E viva as Mulheres!!!

Heliane Dantas 
Coordenadora ASR 2020/2021

8 de março, o Dia 
Internacional da Mulher.



Mulheres 
Incríveis
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Encerrando a Semana da Mulher, a coordenadora Heliane apresentou às senhoras 
das ASRs, Renata Mattioli, uma mulher incrível, que agraciou a todas com a  palestra 
"A jornada que fará ir além.»

Uma riqueza de informações e positividade, um momento de interação indiscutível, 
que fez cada mulher descobrir que precisa ser produtiva.

O seu " Diário de Bordo" é a sinalização do quanto as mulheres precisam se conhecer 
e avançar.

Ser feliz é uma questão de escolha!

13ABRIL DE 2021



Às 03 primeiras mulheres ROTARIANAS do Distrito 4560:

Patrícia Gonçalves Nogueira - Rotary de Itaúna, rotariana desde 1989, foi Governadora 
2001/2002.

Ligia Melo Araújo - Rotary Club de Itapecerica, rotariana desde 1989. 

Conceição Aparecida Vieira Forlin, Rotary Club de Poços de Caldas, rotariana desde1993.

RECEBA ESSA HOMENAGEM
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A ASR de São Tiago, numa ação idealizada pela presidente Roberta, prestou uma linda 
homenagem às mulheres no seu dia. Foram agraciadas as veteranas da Casa da Amizade 
representando todas as companheiras. São senhoras muito admiradas como mulheres, 
como pessoas de bem que inspiram na vida e no ideal de servir. 

´´Foi gratificante para todos os envolvidos, ver o brilho no olhar e as lágrimas de emoção 
nos olhos delas com nosso pequeno gesto de carinho. Que sigamos firmes e unidas e logo 
enfrentaremos essa Pandemia e estaremos juntas de novo.´´Helenice Caputo.

ASRs em Ação
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A Casa da Amizade de Boa Esperança, sua Presidente Luzia Rodrigues Cardoso, a Coordenadora 
Assistente Ana Luiza Lara ,escolheu o Dia Internacional da Mulher para entregar à companheira Ildani 
Maria A. de Siqueira o Título Paul 
Harris, conquistado na gestão de 
nossa querida Coordenadora 
Selma Castejon. 
Muito merecida homenagem, um 
reconhecimento pelas belas 
ações e pelo espírito de servir de 
Ildani que não diz não a nenhum 
chamado.
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A Casa da Amizade agradece imensamente à Drogaria Biofarma e à Mercearia São Tiago por 
disponibilizarem o espaço para a Casinha Feliz! Agradece também a todos que fizeram sua doação! 
O valor arrecadado foi destinado à erradicação da Polio no Mundo! Que Deus os abençoe infinitamente!

ASRs em Ação

A Casinha Feliz se despede do 
comércio local em Itapecerica. A 
Presidente da ASR, Carol e a 
companheira Maria foram as 
responsáveis por recolher o 
Cofrinho.  
Todo  o  va lo r  a r recadado 
pertence a Fundação Rotária 
para o programa " Fim da Pólio 
Agora". 
A ASR agradece a todos que 
contribuíram para o sucesso do 
Projeto. 



ASRs em Ação
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A Presidente da ASR de Três Corações,  
Paula Furquim, desafiando as dificuldades 
do momento e trabalhando sozinha, para  
ev i tar  ag lomeração,  confecc ionou 
inúmeros ovos de Páscoa para serem 
doados a duas instituições. 
São as mãos do bem executando com 
amor a arte de servir para provocar 
sorrisos.
É a Páscoa da Solidariedade a nos 
convidar a uma vida nova!

A Casa da Amizade de Alfenas lançou 
a meta  de presentear quinhentas 
crianças na Páscoa.  
Chegaram a média de duzentas 
caixas de bombons e mais de 120 
ovos. 
A ASR é formada por oito mulheres 
cheias de garra, união e criatividade.  
Vamos aplaudir. 
Parabèns `as companheiras e à 
Presidente Ionara Soares Leal 



ASRs em Ação
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A Casa da Amizade de Itaúna, fez a 
entrega de lenços  à  Avacci e 
Accom, por  ocasião do Dia 
Internacional da Mulher.

Uma ação solidária com aquelas 
que lutam contra o câncer e sofrem 
com as sequelas da quimioterapia.  

Parabèns companheiras! 

Despertar a auto estima é um ato de amor! 
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Maternidade nas ruas se agrava com pandemia.

Saúde com Ciência aborda situação de vulnerabilidade de pessoas em situação 
de rua no contexto da pandemia

Durante a pandemia, proteger as pessoas em situação de rua se tornou um desafio. Isso porque, 
principalmente em épocas de frio, é comum que elas se aglomerem para se manterem aquecidas. Além 
disso, o consumo de álcool e outras drogas tende a aumentar. Mas, para as mulheres gestantes que vivem 
nas ruas, o cenário atual é ainda mais preocupante, uma vez que aumenta os riscos dessa gestação.
Essas pessoas estão muito à margem, com acesso dificultado à saúde e, muitas vezes, têm doenças 
crônicas que não foram diagnosticadas ou fazem uso excessivo de drogas”, aponta o infectologista e 
professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Mateus Westin. Nesse 
sentido, essas pessoas constituem grupo de risco para casos mais graves de infecções por coronavírus.

Para as mulheres gestantes que estão em situação de rua, esses problemas se agravam diante os esforços 
que uma gravidez exige.
Segundo a especialista, os riscos na pandemia se tornam maiores, uma vez que essa população não tem 
muitos recursos para se protegerem. “Elas não têm asseguradas sua alimentação, têm mais dificuldade de 
acesso aos serviços de saúde e demora na busca dos serviços de saúde. Estão sozinhas, muitas vezes 
sem capacidade de saúde mental”, relata.

Ainda de acordo com Sônia Lansky, existem consultórios nas ruas para atender essa população, mas 
muitas áreas e pessoas ainda estão descobertas em todo o país.

Maternidade nas ruas se agrava com pandemia
Saúde com Ciência aborda situação de vulnerabilidade de pessoas em situação de rua no contexto da 
pandemia

08 DE JUNHO DE 2020 - CORONAVÍRUS, COVID-19, GESTAÇÃO, MATERNIDADE, NOVO 
CORONAVÍRUS

Durante a pandemia, proteger as pessoas em situação de rua se tornou um desafio. Isso porque, 
principalmente em épocas de frio, é comum que elas se aglomerem para se manterem aquecidas. Além 
disso, o consumo de álcool e outras drogas tende a aumentar. Mas, para as mulheres gestantes que vivem 
nas ruas, o cenário atual é ainda mais preocupante, uma vez que aumenta os riscos dessa gestação.

Maternidade nas ruas se agrava com pandemia.

Saúde com Ciência aborda situação de vulnerabilidade de pessoas em situação 
de rua no contexto da pandemia

Materno-infantil
Saúde
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Ao longo desta semana, o Saúde com Ciência traz série de reportagens sobre pessoas em situação de rua, 
que estão à margem dos cuidados e políticas públicas, e como essa situação é agravada em tempos de 
pandemia. Confira aqui!

“Essas pessoas estão muito à margem, com acesso dificultado à saúde e, muitas vezes, têm doenças 
crônicas que não foram diagnosticadas ou fazem uso excessivo de drogas”, aponta o infectologista e 
professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Mateus Westin. Nesse 
sentido, essas pessoas constituem grupo de risco para casos mais graves de infecções por coronavírus.

Para as mulheres gestantes que estão em situação de rua, esses problemas se agravam diante os 
esforços que uma gravidez exige.

“A gravidez eleva a necessidade de alimentação adequada, condições de vida adequadas, muitas delas 
sofrem violência nas ruas, não têm acompanhamento pré-natal, têm alto consumo de drogas e deficiências 
de algumas vitaminas”,

pontua a médica epidemiologista e professora colaboradora da pós-graduação em Saúde e Prevenção da 
Violência da Faculdade de Medicina da UFMG, SÔNIA lANSKY.
Segundo a especialista, os riscos na pandemia se tornam maiores, uma vez que essa população não tem 
muitos recursos para se protegerem. “Elas não têm asseguradas sua alimentação, têm mais dificuldade de 
acesso aos serviços de saúde e demora na busca dos serviços de saúde. Estão sozinhas, muitas vezes 
sem capacidade de saúde mental”, relata.

Ainda de acordo com Sônia Lansky, existem consultórios nas ruas para atender essa população, mas 
muitas áreas e pessoas ainda estão descobertas em todo o país.

Saúde com Ciência traz série de reportagens sobre pessoas em situação de rua, que estão à margem dos 
cuidados e políticas públicas, e como essa situação é agravada em tempos de pandemia.  Ouça aqui.
Perfil
Em geral, as mulheres constituem menor parcela da população de rua. Na cidade de São Paulo, por 
exemplo, em torno 15% da população em situação de rua são mulheres, de acordo com censo realizado 
em 2019 pela Prefeitura. Esse número corresponde a 3.600 mulheres em situação de rua, sendo a maior 
população de rua do país. Nesse mesmo censo, foram contabilizadas 216 grávidas. A maior parte dessas 
mulheres são negras, o que evidencia a estrutura de exclusão racial existente no país.

“Isso não quer dizer que não tenham especificidades em suas vulnerabilidades e que a levam a situação de 
rua. Em geral, elas vêm de uma situação de violência na vida familiar, que incluem a sexual e domésticas, 
de perdas precoces e fragilidades que ameaçam essa permanência em casa”, pontua a professora da 
Faculdade de Direito da UFMG e coordenadora da Escola de Formação em Direitos Humanos do Polos de 
Cidadania da UFMG, Marcella Furtado.

Mais gestações
De acordo com ela, as mulheres em situação de rua engravidam quatro vezes em média, enquanto a 
média das mulheres brasileira em geral é de 1,9 gravidezes. Para a professora Marcella Furtado, é 
importante que essas mulheres encontrem apoio em políticas públicas, nas equipes de atendimento para a 
garantia de saúde mental e para lidar com questões de uso e abuso de drogas.

“Em geral, são os consultórios de atendimento de população e os CRAs [Centro de Referência em 
Assistência Social] que oferecem algum tipo de apoio, mas muitas vezes há descontinuidade, dificuldade 
de atendimento de todas as pessoas, baixo número de servidores”, avalia a professora.

Ela também reforça a necessidade de abordagem mais específicas para os cuidados a essas mulheres, 
especialmente neste momento de pandemia. “O problema não é só moradia e higiene, passa por 
educação, renda, dignidade e respeito por direitos humanos, em geral tem histórias pessoas complicadas 
de violência. Precisaria de uma abordagem específica e cuidados, com projeto terapêutico”, conclui.

Fonte: https://www.medicina.ufmg.br/maternidade-nas-ruas-se-agrava-com-pandemia/
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Parabéns ao nosso Companheiros Governador Ângelo Antônio de Freitas, que foi nomeado 
COORDENADOR REGIONAL da Fundação Rotária da Região 31 para o ano rotário 2021-
2023. O Distrito 4560 deseja-lhe muito sucesso!

Em uma parceria inédita, o RIBO, a revista Rotary Brasil e a oordenadoria Regional de Imagem Pública 
promovem o “Concurso de Fotos Pessoas em Ação”. O objetivo é dar visibilidade às melhores fotos dos 
projetos dos clubes de Rotary e Rotaract no Brasil.
As melhores imagens de projetos realizados por nossos clubes no ano rotário de 2020-2021 serão 
reconhecidas no Instituto de Salvador e ganharão destaque na revista e nos canais oficiais do Rotary no 
Brasil.
Leia o regulamento aqui e participe! As inscrições estão abertas até 30 de junho.

Partic
ipe do C

oncurs
o de

Foto
s “Pessoas em A

ção”

CONCURSO

http://msgfocus.rotary.org/c/1tHYDsNLuiRzxLJvWlnEQzBJI4ry
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www.casariosonline.com.br

(37) 3341-3000

ROTARY CLUB INTERNATIONAL

DISTRITO 4560

COMISSÃO DISTRITAL DA FUNDAÇÃO ROTÁRIA

SUBCOMISSÃO DISTRITAL DE SUBSIDIOS - SDS 4560

CADASTRO DE PROJETOS DE SUBSIDIOS DISTRITAIS PARA PROCESSO DE SELEÇÃO 2021/2022

N.  PROJETO CLUBE OBJETO BENEFICIARIO VALOR  $ Valor R$

202101 GUAXUPE CAFEZAIS EQUIP DE INFORMATICA E MULTIMIDIA APAE DE GUAXUPE 1.580,36$               8.581,38R$         

202102 ITAÚNA EQUIP E MATERIAL DE ESPORTES NAC - NUCLEO DE ATENÇÃO À CRIANÇA ITANÚA 1.600,00$               8.688,00R$         

202103 ITAPECERICA EQUIP MEDICO UTI - BOMBA DE INFUSAO SC DE MISERIC E MAT SANT' ANA DE ITAPECERICA 1.583,79$               8.600,00R$         

202104 LAGOA DA PRATA PO VENTILADORES FIXOS APAE DE LAGOA DA PRATA 1.551,06$               8.422,30R$         

202105 LAVRAS SUL EQUIP DE INFORMATICA APAE DE LAVRAS 1.500,92$               8.150,00R$         

202106 ESPERANTO MUDAS DE ARVORES REFLORESTAMENTO ESTUDANTES SEM FRONTEIRA - UGANDA 1.600,00$               8.688,00R$         

202107 DIVINOPOLIS LESTE CONTAINNER PARA COLETA DE RECICLAVEIS GRUPO EDUCAÇÃO ETICA E CIDADANIA DIVINOPOLIS 1.600,00$               8.688,00R$         

202108 ELOI MENDES CAMAS HOSPITALARES E BERÇO PEDIATRIA HOSPITAL N S DA PIEDADE ELOI MENDES 1.600,00$               8.688,00R$         

202109 LAVRAS UNIFORME E LIVROS ESCOLA MUNICIPAL PAULO MENICUCCI  LAVRAS 1.452,85$               7.889,00R$         

202110 OLIVEIRA CADEIRAS DE BANHO E COLCHOES LAR DAS IDOSAS DE OLIVEIRA 1.484,71$               8.062,00R$         

202111 ITAUNA CIDADE EDUC EQUIP DE ASSIST MEDICA E CAD RODA E BANHO CRASI CENTRO DE REC E ASSIST SOCIAL ITAUNA 1.030,00$               5.592,90R$         

202112 PAINS EQUIP DE ASSIST SAÚDE CASA DE REPOUSO SOC  S. VICENTE  DE P DE PAINS 1.600,00$               8.688,00R$         

202113 FORMIGA AREIAS BRA EQUP E MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO FISICA LAR S FRANCISO DE ASSIS SSVP DE FORMIGA 1.600,00$               8.688,00R$         

202114 BRAZOPOLIS EQUIP DE INFORMATICA (NOTEBOOKS) CENTRO EDUC PROF. TANCREDO NEVES BRAZOPOLIS 1.600,00$               8.688,00R$         

202115 SÃO TIAGO SECADORA A GAS E REFRIGERADOR HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE SÃO TIAGO 1.568,87$               8.519,00R$         

202116 BOA ESPERANCA EQUIP INSTALACAO E MONTAGEM JARDIM FILTRANTE GRUPO DAS SAMARITANAS BOA ESPERANÇA 1.600,00$               8.688,00R$         

TOTAL (DOLAR ROTÁRIO 03/21: R$5,43)

O RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO SERÁ DIVULGADO ATÉ 30/04/2021



LEGALIZAÇÃO ANUAL DOS CLUBS

•  ROTARY TAMBÉM É UMA EMPRESA
•  ALTERAÇÃO DE PRESIDENTES
•  CERTIFICADO DIGITAL
•  OBRIGAÇÕES ANUAIS
•  ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

ROTARY TAMBÉM É UMA EMPRESA
As entidades sem fins lucrativos cada vez mais têm se destacado no país, sobretudo trazendo 
efeitos positivos de suas atividades à sociedade.
Atuam em diversas áreas como educação, saúde e assistência social.

No entanto, apesar de prestarem serviços relevantes à sociedade, essas entidades estão 
submetidas a muitas das obrigações acessórias das demais pessoas jurídicas. 
Muitas das vezes, por gozarem de imunidade e isenções, o  rigor e controle do Fisco e Ministério 
Público é até maior com essas entidades.

ALTERAÇÃO DE PRESIDENTES 
Após a elaboração e o registro da ata em cartório, o presidente
em posse deverá solicitar ao contador a alteração de pessoa física responsável perante o CNPJ, 
apresentando os seguintes documentos: 

•  CNH ou RG/CPF.
•  Comprovante de endereço emitido dentro dos últimos 3 meses.

CERTIFICADO DIGITAL

Após a alteração do CNPJ efetuada pela contabilidade, o novo presidente deverá contatar uma 
certificadora para emissão do certificado digital e CNPJ A1 com validade de 1 ano portando os 
seguintes documentos:
•   CNPJ Atualizado.
•   CNH ou RG/CPF.
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OBRIGAÇÕES ANUAIS 

Estando o certificado digital concluído, deverá ser entregue o arquivo a contabilidade para a 
transmissão das obrigações anuais, sem movimento abaixo:

•  DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais. 
•  RAIS – Relação Anual de Informações Sociais.
•  SEFIP – Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social.
•  ECF – Escrituração Contábil Fiscal.
Solicitar a contabilidade criar o arquivo em duas pastas, uma contendo a constituição e a outra 
com o dossiê de recibos de entrega impressos das obrigações abaixo:
•  DCTF – Janeiro Sem Movimento.
•  RAIS – Anual Negativa.
•  SEFIP – Janeiro, Dezembro e 13º Sem Movimento.

VALORES DAS MULTAS
Seguem abaixo os valores das multas por atraso das obrigações anuais:
•  DCTF – R$ 500,00 por mês calendário em atraso.
•  SEFIP – R$ 200,00 por mês calendário em atraso.
•  ECF – R$ 500,00 a R$ 1.500,00 por ano calendário em atraso.

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
Caso o club não tenha o alvará de funcionamento, deverá informar a contabilidade para 
solicitação do mesmo, apresentando os seguintes documentos para cadastro
•  Ata de Constituição e Estatuto.
•  Ultima Ata de Posse.
•  CNPJ Atualizado.
•  CNH do Atual Presidente.

O club que já possui cadastro na prefeitura, a guia para o pagamento anual deverá ser solicitada 
pelo presidente ou tesoureiro ao contador.
Após a liberação do documento no sistema, o mesmo deverá ser impresso e colocado em local 
visível no club.

ATENÇÃO
As obrigações anuais entregues fora do prazo, tornam o CNPJ inapto por omissão de declaração. 
Causando a perda do CNPJ, a inclusão no CADIN, o bloqueio das contas bancárias, multas por 
atraso e impedindo juridicamente o funcionamento do club.
O CNPJ que se mantém desatualizado com presidentes anteriores constando no Quadro de 
Sócios/Administradores e que não estão mais no Rotary ou ate mesmo falecidos é necessário 
informar ao contador para devidas providencias.

O pagamento não efetuado do alvará anual gera débitos que se porventura forem para divida ativa 
o CNPJ será protestado, as contas bancárias bloqueadas, inclusão no SERASA e custas de 
cartório para a regularização.A rotina anual é indispensável para não termos o dissabor com os 
prejuízos e os bloqueios que possam impedir os clubs de cumprir a missão rotária.

ANO ROTÁRIO 2020/2021

Presidente do Rotary International: Holger Knaack
Governador do Distrito 4560: Silveira Umbelino Dantas
Elaborado pelo Presidente Club Sat. Fernão Dias: Tiago Venancio da Silva Orlando
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Manutenção de Rotaract: evite a desativação de clubes 

O Código Normativo exige que os Rotaract Clubs reportem os dados do presidente e atualizem a 
lista de associados a cada ano rotário, para que não sejam suspensos ou desativados.

Para que o Rotaract Club não seja desativado, informe os dados do presidente do clube suspenso 
até 31 de ABRIL DE 2021. Se um Rotaract Club suspenso for co-patrocinado, os patrocinadores 
devem coordenar suas ações para evi tar o envio dupl icado de informações.

A equipe de Suporte a Clubes e Distritos fez um vídeo explicativo sobre como utilizar as 
ferramentas disponíveis. Ele traz informações sobre como realizar as atualizações e evitar a 
situação de suspensão. Para assistir, clique https://www.youtube.com/watch?v=s_EzNyCi0Ng

http://msgfocus.rotary.org/c/1tHYEGMbgGb1DKLa9Fz8YJp0EeHp
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Os mais de 2,4 mil Rotary Clubs no Brasil 
anunciam sua adesão ao movimento Unidos pela 
Vacina. Os clubes oferecerão seu suporte no 
mapeamento da infraestrutura de vacinação em 
municípios de todo o país.

SÃO PAULO, 25 de ABRIL DE 2021 — A adesão 
dos Rotary Clubs no Brasil ao movimento Unidos 
Pela Vacina, liderado pela empresária Luiza 
Helena Trajano, presidente do grupo Mulheres do 
Brasil, se dá por meio do diretor do Rotary 
International para a América do Sul, Mário César 
Martins de Camargo. Ele colocou toda a rede de 
voluntários brasileiros da organização à 
disposição para auxiliar no levantamento de 
informações que venham a contribuir para uma 
distribuição mais rápida e eficaz das vacinas no 
país. O Unidos Pela Vacina tem o propósito de 
tornar viável a vacinação de todos os brasileiros 
até setembro de 2021.

Essa parceria vem como resultado de uma força-
tarefa do Rotary International contra a COVID19, 
na qual a organização convocou seus 36 mil 
clubes e 1,2 milhão de associados voluntários ao 
redor do mundo para se conectarem com as 
autoridades locais de saúde para saber como 
eles podem melhor apoiar os esforços de entrega 
e realização da vacinação, assim como continuar 
a trabalhar para parar a transmissão do vírus.

Em uma primeira fase, os Rotary Clubs no Brasil 
irão mobilizar os contatos que seus voluntários 
possuem nas secretarias municipais de Saúde 
para angariar informações sobre salas de 
vacinação, disponibilidade de câmaras frias e 
caixas térmicas, adesão às medidas sanitárias, 
realização de campanhas educativas e outras.

“O desafio da Covid-19 ensejou o engajamento 
do Rotary no Brasil. Colocamos nossos 52 mil 
voluntários em 1.420 municípios brasileiros a 
testar os asilos para a Covid em 2020, em 
parceira com o Todos pela Saúde. Além disso, os 
Rotary Clubs no Brasil já se mobilizaram para 
distribuir EPIs e cestas básicas, e para a compra 
de equipamentos em hospitais para aqueles que 
precisavam. Agora, com a fase de entrega e 
realização da vacinação, estamos envolvidos 
com a iniciativa do Unidos pela Vacina, para 
identificar as carências logísticas de nossos 
postos de vacinação. Oferecemos nossa 
credibilidade e capilaridade para mobilizar e 
conscientizar a população sobre a necessidade 
da vacina, seguindo a nossa estratégia de 
sucesso com a pólio”, diz Mário César Martins de 
Camargo.

Em uma etapa posterior, os clubes brasileiros 
também irão mobilizar sua rede nacional de 
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Rotary Clubs no Brasil anunciam sua adesão 
ao movimento Unidos pela Vacina



voluntários para conseguir doações de insumos e 
equipamentos necessários à logística da 
vac inação,  como máscaras ,  ser ingas , 
computadores, etc.

O  R o t a r y  I n t e r n a t i o n a l  é  c o n h e c i d o 
mundialmente por seus esforços para erradicar a 
pólio e é um membro fundador da Iniciativa 
Global de Erradicação da Pólio (GPEI, na sigla 
em inglês). Desde que a iniciativa foi lançada em 
1988, a incidência dos casos de pólio caiu mais 
de 99,9%.

Agora, a infraestrutura que os associados do 
Rotary ajudaram a construir está sendo usada 
para combater a COVID-19, e os associados do 
Rotary estão usando sua experiência com a pólio 
para ajudar as pessoas impactadas pelo 
coronavírus.

O Unidos Pela Vacina é um movimento 
apartidário da sociedade civil e já reúne mais de 
400 pessoas, entre empresários, artistas, atletas, 
cientistas, representantes de entidades setoriais, 
instituições e da comunidade. Com uma agenda 
de ações, o grupo atua desde fevereiro na 
mobilização de governos, empresários e 
sociedade civil para retirar entraves e fazer com 
que a vacinação chegue o mais rápido possível 

para todos os cantos do Brasil. Mais informações 
no site: www.unidospelavacina.org.br e no 
instagram: @unidospelavacina

Sobre a participação do Rotary na erradicação da 
pólio

Quando o Rotary e seus parceiros lançaram a 
Iniciativa Global de Erradicação da Pólio, em 
1988, havia 350.000 casos de poliomielite em 
125 países todo ano. Desde então, fizemos um 
grande progresso na luta contra a doença, 
diminuindo em 99,9% o número de casos. Hoje, o 
vírus selvagem da pólio continua sendo 
reportado em apenas dois países: Afeganistão e 
Paquistão. E nós não vamos desistir até 
terminarmos o trabalho.

O Rotary e seus parceiros precisam manter esse 
progresso e continuar vacinando todas as 
cr ianças cont ra  a  po l iomie l i te .  Sem o 
compromisso político e o apoio financeiro, a 
doença pode voltar a países onde ela já foi 
erradicada e colocar muitas vidas em risco. O 
Rotary se comprometeu a arrecadar US$50 
milhões por ano para apoiar iniciativas contra a 
pólio. A Fundação Bill e Melinda Gates prometeu 
equiparar tal valor na proporção de 2:1, 
totalizando US$150 milhões.
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No dia 22 de março de 1992, a ONU, além de instituir o Dia Mundial da Água, divulgou a Declaração 
Universal dos Direitos da Água, que é ordenada em dez artigos. Veja a seguir alguns trechos dessa 
declaração:

1- A água faz parte do patrimônio do planeta;

2 – A água é a seiva do nosso planeta;

3 – Os recursos naturais de transformação da água em água potável são lentos, frágeis e muito limitados;

4 – O equilíbrio e o futuro de nosso planeta dependem da  reservação da água e de seus ciclos;

5 – A água não é somente herança de nossos predecessores; ela é, sobretudo, um empréstimo aos nossos 
sucessores;

6 – A água não é uma doação gratuita da natureza; ela tem um valor econômico: precisa-se saber que ela 
é, algumas vezes, rara e dispendiosa e que pode muito bem escassear em qualquer região do mundo;

7 – A água não deve ser desperdiçada, nem poluída, nem envenenada;

8 – A utilização da água implica respeito à lei;

9 – A gestão da água impõe um equilíbrio entre os imperativos de sua proteção e as necessidades de 
ordem econômica, sanitária e social;

10 – O planejamento da gestão da água deve levar em conta a solidariedade e o consenso em razão de 
sua distribuição desigual sobre a Terra.
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Clubes em Ação

30ABRIL DE 2021

O Sicoob Credialto e o Rotary Club de Piumhi têm a honra de homenagear o Sr. Aroldo Carneiro Arantes, 
pelos inúmeros serviços prestados à nossa comunidade durante toda sua vida, com o título Paul Harris, 
uma comenda do Rotary Internacional, que confere elevado reconhecimento àqueles que fizeram ou 
fazem a diferença na vida de pessoas que compõem uma comunidade e o mundo.

Como gerente da Minas Caixa, por cerca de 30 anos, o Sr. Aroldo deu assistência aos pequenos 
produtores rurais, fator que oportunizou a criação do parque cafeeiro regional.

Na comunidade, o Sr. Aroldo foi peça importante para a construção da Casa dos Velhinhos, APAE, Loja 
Maçônica, reconstrução da Santa Casa de Misericórdia de Piumhi, dentre tantas outras.

Em mais uma ação dos companheiros e companheiras do 
Rotary Club de Piumhí, a Casa de Apoio em Belo Horizonte 
que acolhe pacientes em tratamento de saúde fora do 
domicílio da cidade de Piumhi, recebeu a doação de uma 
cadeira de rodas.

A cadeira de rodas foi adquirida através de um projeto 
realizado durante o Ano Rotário 2019/2020 em parceria com 
empresas do comércio local de Piumhi, outras cidades, 
família rotária e amigos parceiro do Rotary.

O servidor da Casa de Apoio Elton Johnny Costa agradece 
ao Rotary Club de Piumhi a doação “essa cadeira atenderá 
pacientes com dificuldade de locomoção assegurando a 
acessibilidade dos mesmos e reforçando a qualidade do 
nosso atendimento”.



Clubes em Ação
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O Rotary de Itaúna realizou a ação Páscoa Solidária!
Um gesto de carinho aos funcionários da Casa de Caridade Manoel Gonçalves que 
se dedicam a salvar vidas, e que há um ano estão na linha de frente do COVID-19. 
O Rotary de Itaúna agradece a todos os parceiros, e especialmente àqueles que 
fizeram sua doação. 
Cada real recebido colaborou muito para este projeto. 
Juntos podemos transformar o mundo.



Clubes em Ação
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No dia 16 de março o Rotary Club de Guaxupé 
Cafezais entregou ao Bom Pastor, 18 pares de 
muletas de vários modelos e 10 andadores para 
pessaos obesas.

Os recursos para a aquisição dos equipamentos 
vieram da ação realizada mensalmente pelos 
companheiros: a venda da Pizza Solidária!

O Rotary agradece a todos que colaboram com 
suas ações.

O Rotary Club de Guaxupé Cafezais sempre em ação



O Rotary Club Alfenas Norte 
juntamente com a Casa da 
Amizade, realizou a Campanha 
Páscoa Sol idár ia,  onde fo i 
arrecadado mais de 500 caixas de 
Bombons e Ovos de Páscoa para 
doação às Crianças Carentes.
Os chocolates foram doados para 
a Associação Vida Viva que cuida 
de Crianças com Câncer, e para 
as creches, Associação Dona 
Vanja, Cemei Santa Clara, Casa 
dos Meninos, Educandário Santa 
Inês e Associação de Defesa das 
Crianças Carentes de Alfenas. 

Clubes em Ação

O Rotary Club Alfenas Norte realizou no último dia 06 de Março o 
plantio de 50 arvores nativas no sitio do Companheiro José Carlos em 
Alfenas.
As mudas foram doadas pela Secretaria de Meio Ambiente de Alfenas 
e o plantio ficou na responsabilidade dos Companheiros. 

Rotary Club de Alfenas Norte em ação
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Clubes em Ação
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``Buscamos recursos de alimentação para ajudar pessoas 
carentes. 

Contribua com qualquer quantia ou alimento para apoiar a 
nossa causa, lute contra a fome! 
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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

• Apoio ao Meio Ambiente

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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Wellington José Borges - Rotary Club Itaúna Cidade Educativa

WPP: (37) 98412-9191

imagem.publica@rotary4560.org.br

Anuncie Aqui!

Envie suas fotos para a Revista Rotary Brasil

Site do Distrito 4560 (rotary4560.org.br)

DIVULGUE AS AÇÕES E PROJETOS DO SEU CLUBE 

NOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO DO DITRITO 4560

Após a realização do seu projeto através do link abaixo:
http://revistarotarybrasil.com.br/rotary-content/content/submit

Ajude-nos a DIVULGAR as 
ações do Nosso Distrito
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IS B ER
O ER

Let’s Sum

www.letssum.com.br
@lets.sum @sum_let

www.multimarcasconsorcios.com.br

@multimarcasconsorciosmatriz

Multimarcas Consórcios

(31) 98406-1214

APOIO À 
GOVERNADORIA
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Rotary Club Elói Mendes Rotary Club de GuaxupéRotary Club de Itaúna - Cidade Universitária

Rotary Club de Itapecerica  Rotary Club de Itapecerica

Rotary Club de Três Corações

Rotary Club de Itaúna - Cidade Universitária

Rotary Club de Pimhuí

IS B ER
O ER
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IS BETTER TOGETHER LTDA
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