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Mensagem do Presidente do Rotary International 2020-21

O ROTARY PODE MUDAR A SUA VIDA TAMBÉM

 Por  muitos anos,  Susanne e eu 
hospedamos vários estudantes 
do Intercâmbio de Jovens do Rotary. Tenho 
verdadeira paixão por esse programa, que foi 
a minha porta de entrada para o Rotary. 
Ficamos muito tristes quando tivemos que sus
pender as viagens por causa da Covid-19, 
principalmente pelos jovens, pois os anos 
para participar de um intercâmbio não 
voltam. Porém isso foi necessário para 
manter todos em segurança. 
 Devido às muitas incertezas trazidas 
pela pandemia, o Conselho Diretor do Rotary 
International decidiu suspender intercâmbios 
presenciais até junho de 2022. Agradecemos 
imensamente aos dirigentes de Intercâmbio 
de Jovens, famílias anfitriãs e voluntários pela 
c o o p e ra ç ã o  n o s  a n o s  a n t e r i o re s,  e 
incentivamos os distritos 
a oferecerem intercâmbios virtuais neste 
meio tempo para conectar estudantes e 
comunidades do mundo inteiro.
 Aqueles que não podem participar do 
Intercâmbio de Jovens do Rotary devem 
considerar outras oportunidades que ofere
cemos, como o Intercâmbio de Serviços às 
Novas Gerações. Esse programa é excelente 
para quem está na faixa etária de 18 a 30 anos 
e quer prestar serviços comunitários 
individualmente ou em grupo e, de quebra, 
ganhar experiência equivalente a um estágio. 
Simukai  Matshalaga,  rotaractiana do 
Zimbábue, ficou com Susanne e eu em 
Ratzeburg três anos atrás enquanto fazia 
esse intercâmbio. 

Quando me inscrevi para o Intercâmbio de 
Serviços às Novas Gerações, não percebi que 
estava iniciando uma experiência que 
mudaria minha vida. Esse programa me deu 
isso e muito mais. Ele me ensinou sobre a 
importância de errar, aprender e continuar 
sendo eu mesma. 
Alguns dos meus melhores momentos foram à 
mesa do jantar. O calor humano e a gentileza 
com que fui tratada em cada casa onde morei 
ressoam em mim ainda hoje. Levei algumas 
semanas para entender como um estranho 
podia cuidar de mim com tanto carinho como 
o fizeram os integrantes da Família do Rotary. 

Fiquei inspirada com 
as lições de humildade 
que tive convivendo 
com tantas pessoas 
incríveis. Conheci uma 
nova cultura e percebi 
que as únicas coisas 
que nos separam são 
nossas experiências e, às vezes, nossas 
falsas suposições. 
Profissionalmente, o intercâmbio aumentou 
minha confiança como engenheira. Ao ver 
como outras organizações lidavam com os 
problemas, percebi que eu era a pessoa certa 
para superar desafios no meu próprio país. Ao 
voltar da Alemanha, recusei uma promoção, 
deixei meu emprego e me dediquei a abrir uma 
empresa familiar – uma decisão que jamais 
teria tomado antes, por puro medo. 
Estou em dívida com a Família do Rotary. 
Não tenho certeza se os amigos, mentores e 
famílias que conheci sabiam que mudariam 
minha vida permanentemente. Espero que 
agora eles saibam. 

 O Rotary mudou a vida de Simukai e 
pode mudar a sua também. Todos nós 
podemos vivenciar algo semelhante, mesmo 
que de longe. Assim, eu o incentivo a fazer 
uma viagem virtual este mês para participar 
de reuniões online de outros clubes. Você 
verá como o Rotary é diferente ao redor do 
mundo ao conhecer pessoas incríveis e fazer 
novos amigos. 
 Vamos aproveitar as atuais conexões 
online para, quando chegar a hora certa, 
desfrutarmos novamente dos intercâmbios 
presenciais, inclusive o Intercâmbio Rotário 
da Amizade, um programa excelente para 
associados de todas as idades.
 Apesar das restrições atuais aos encon
tros presenciais, sabemos que O Rotary Abre 
Oportunidades, sempre. Agora é hora de nos 
prepararmos para que, assim que deixarmos 
esta pandemia para trás, voltarmos mais 
fortes do que nunca a um mundo ansioso por 
se conectar. 

Holger Knaack
Presidente do Rotary Internationa
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Mensagem do Diretor do Rotary international

Lições aprendidas em 13 meses de pandemia
“Um navio no porto está seguro. Mas não é para isso que os navios foram feitos.” – William Shedd

 Este é o penúltimo artigo 
que escrevo para a Rotary Brasil 
numa sequência de 72 meses, 
desde julho de 2015, quando 
assumi o cargo de curador da 
Fundação Rotária. O tema do 
aprendizado nesses seis anos 
será o foco do último artigo, no 
próximo mês. 
Neste, quero ressaltar as lições 
aprendidas em 13 meses de 
confinamento pela Covid-19, 
como todos os rotarianos da 
América do Sul.

1) O Rotary caminha para uma 
maior diversificação. 
 A s  t e n d ê n c i a s  p r é -
p a n d e m i a  f o r a m  e x p o
nencializadas por ela: ingresso 
crescente  de  mulheres ,  de 
rotaractianos e outros públicos. 
Nosso desafio de descolar da 
estagnação será superado em 
nossas zonas de redução do 
q u a d r o  a s s o c i a t i v o  p e l a 
incorporação de audiências 
novas. Nossas zonas 23 e 24 
a p r e s e n t a m  e x p r e s s i v a 
participação feminina, em torno 
de 30%, superior à média mundial 
de 24%. Testemunhei a posse 
virtual de mais de 2.000 novos 
associados ao longo desses 13 
meses e minha contabilidade 
p e s s o a l  i n d i c o u  5 0 %  d e 
participação feminina, o que 
necessariamente refletirá numa 
fatia maior nos próximos gráficos. 
Haverá incorporação de novos 
públicos, como minorias sociais, 
dentro da ênfase recentemente 
implantada pelo  Ro tary  de 
diversidade, equidade e inclusão. 
“Ah, mas o Rotary não é mais o 
mesmo, corremos o risco de 
extinção”, lamentam alguns. Nem 
pensar. A instituição apenas 
segue o mantra de seus 116 anos: 
ser um corte transversal da 
comunidade. Muda o entorno, 
m u d a  o  R o t a r y.  A t é  p a r a 
sobreviver. 

Ÿ 2) O Rotary caminha para um 
maior rejuvenescimento.

 P o r  s u a  c o b e r t u r a 
territorial global, diversidade 
cul tura l  e  pelos d i ferentes 
cenários econômicos dos seus 
528 distritos, nossa organização 
reage a passos de paquiderme às 
mudanças. Não somos uma 
multinacional de cerveja, que 

rapidamente conquista mercados, 
aniquila ou compra concorrentes, 
demite para baixar custos. Somos 
uma organização humanitária, 
baseada na solidariedade e na 
diminuição das mazelas de 
nossas circunscrições. Reagimos 
como um transatlântico, não um 
barco de corrida. Levamos 84 
anos para incorporar mulheres ao 
quadro associativo e 61 para 
perceber que os jovens são uma 
força vibrante e nossos herdeiros. 
Nossa lupa voltouse à juventude 
há pouco tempo, ainda que 
nossos óculos a tivessem mirado 
seis décadas atrás. O desafio 
virtual somente acelera esse olhar 
para os jovens por seu natural 
conforto com os meios digitais, 
seu “habitat” de berço. O Rotaract 
cresce 8% ao ano, enquanto o 
Rotary encontra-se estagnado há 
25  anos .  Os  ro ta rac t ianos 
compartilham e valorizam nossos 
idea is ,  p rogramas ,  j a rgão , 
objetivos. Naturalmente, isso 
i m p l i c a r á  e m  a j u s t e s  e 
aproximação para reduzir o hiato 
geracional. Mas um capitão de 
empresa não faria diferente ao ser 
mentor dos seus sucessores. A 
pandemia ajuda no processo de 
incorporação dos jovens ao 
Rotary, ao contrário do que muitos 
pensam.

3) O Rotary caminha para uma 
maior flexibilização, com mais 
conteúdo e menos forma.
 A pandemia tem efeito 
duplo e antagônico: ao mesmo 
tempo que ce i fa  a  v ida  de 
centenas  de  ro tar ianos  de 
protagonismo e liderança, um 
efeito nefasto e doloroso, provoca 
uma reflexão sobre nossas 
prioridades. Somos um clube de 
amigos e amigas que se reúnem 
s e m a n a l m e n t e  p a r a 
confraternizar ou um clube com 
foco na comunidade? Esse 
período de ausência presencial 
ajudou-nos a atestar que os 
clubes podem funcionar fora do 
modo tradicional. 
Os clubes satélites foram criados 
muito antes da pandemia, mas seu 
conceito é hoje mais palatável 
com a migração para o ambiente 
virtual. Clubes com propósito, 
projeto, que reúnem gente em 
torno de uma ideia, para resolver 
um problema. Um conceito novo, 

que antes da pandemia era mal 
compreendido, e que a pandemia 
ressaltou como alternativa viável. 
V o l t a r e m o s  à s  r e u n i õ e s 
presenc ia is?  Óbv io ,  todos 
ansiamos por isso. Mas não creio 
q u e  f u t u r a m e n t e  s e r e m o s 
responsáveis por gerar mais 
receita para os bufês dos clubes 
do que para os projetos. Voltamos 
ao essencial: 
Service Above Self. Sobre a 
frequência: 100% de frequência 
durante anos, sem qualquer 
compromisso com a comunidade; 
o u  m e n o r  f r e q u ê n c i a  c o m 
propósito e engajamento? Nossa 
r é g u a  p a r a  m e d i r 
comprometimento mudou, e a 
pandemia involuntariamente 
contribui para esse câmbio. 

4) Por último, o Rotary caminha 
por onde sempre caminhou. 
 A pandemia e as reuniões 
virtuais mudaram as tendências 
d o  q u a d r o  a s s o c i a t i v o ?  A 
resposta é um contundente não. 
Países como 
Índia e Taiwan cresciam antes da 
p a n d e m i a  e  a  t e n d ê n c i a 
permanece. Os do bloco in
termediário, como Brasil e demais 
pa íses  da  Amér ica  do  Sul , 
apresentam comportamento de 
a l t o s  e  b a i x o s ,  
independentemente do novo 
coronavírus.  Países que já 
lideravam a corrida negativa do 
decréscimo, como Inglaterra e 
Estados Unidos, descem ladeira 
abaixo no quadro associativo. 
Ficar de braços cruzados diante 
da pandemia é chorar. Admitir 
novos associados e fundar clubes 
é vender lenços. Somos da 
segunda turma.  E  prestem 
atenção ao dia 3 de maio de 2021, 
quando teremos a maior posse 
coletiva do Rotary no Brasil. 
Desafios não nos assustam, só 
nos motivam. E nossos navios 
estão no mar, em águas revoltas, 
que testam os verdadeiros 
capitães

Mário César Camargo
mario.cesar@graficabandeirantes.com.br
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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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Mensagem do  
Governador 
do Distrito 4560 

O ROTARY ABRE 
OPORTUNIDADES!

 No início da nossa governadoria, tínhamos um propósito de 
aumentar o quadro associativo do nosso Distrito. Objetivo este, que não 
visava somente o aumento do número de associados, e sim a renovação 
das lideranças, a oxigenação das ideias e a ̀ `aquisição´´ de novos talentos 
para dar continuidade aos serviços à comunidade.

 Felizmente, mesmo diante de todas as adversidades do ano nosso ano rotário, tivemos a formação 
valorosa e inovadora do Rotary Club Satélite Varginha "EMMA HILDINGER" e do Rotary Club Satélite de 
Três Corações Fernão Dias. Parabéns a todos os envolvidos. 

 Na ocasião da Grande Posse Coletiva do Brasil, no dia 03 de maio, tivemos a admissão de 20 novos 
associados ao Rotary Club de Lavras, praticamente um novo clube. 

 E para fechar com chave de ouro, O Novo Rotaract Club de Poços de Caldas foi empossado 
também durante o evento, tendo como clubes padrinhos o Rotary Club Satélite Emma Hildinger, e o Rotary 
Club de Varginha.

 Assim nossas expectativas foram superadas e estamos fortalecidos. Continuemos trabalhando 
para que o lema do nosso ano faça sentido para todos os rotarianos do nosso Distrito. Que os novos 
associados vejam o mundo de oportunidades de companheirismo que o Rotary oferece e também do 
servir ao proximo, porque o Rotary é a ponte que nos possibilita fazer do mundo um lugar melhor!

 Gratidão à todos os companheiros.
 Governador Silveira Dantas

6MAIO DE 2021



A Praça Paul Percy Harris em Paulínia, SP, Brasil, D 4590 tem um dos maiores Marcos  
Rotários do Mundo!

CURIOSIDADES DO MUNDO ROTÁRIO

Você saba?

 Além dos marcos rotários colocados em destaques em todas as cidades onde o Rotary está 
presente, é também costume dos rotarianos, o plantio de árvores.

 No papel de presidente emérito do RI, Paul Harris viajou bastante nas décadas de 20 e 30, na 
companhia de sua esposa Jean. Nestas viagens ele plantou árvores para simbolizar amizade e 
boa vontade.

 No outono de 1932, Paul Harris passou cinco semanas visitando clubes na Europa e plantando 
suas árvores da amizade.

 Hoje os rotarianos continuam plantando árvores para simbolizar amizade e companheirismo, 
para embelezar as comunidades e para contribuir a um mundo mais verde. 

7MAIO DE 2021



Mensagem 
da Coordenadora Distrital

Heline Dantas

Ações realizadas em prol 
da Saúde materno-infantil

 O Rotary  se dedica,  principalmente, a saúde das gestantes e de 
crianças até 5 anos de idade, proporcionando assistência médica de alta 
qualidade a mães e filhos em condições vulneráveis para que possam 
viver mais e crescer mais fortes. 
 O Rotary amplia o acesso aos cuidados médicos para que mães e 
filhos tenham a oportunidade de um futuro saudável. Estima-se que 5,9 

milhões de crianças menores de cinco anos morrem anualmente devido a desnutrição, falta de 
assistência médica e condições precárias de saneamento, problemas que podem ser completamente 
evitados.
 A  Organização oferece educação, vacinas, kits para 
partos e clínicas móveis. Ensina mulheres a evitarem a 
transmissão do vírus HIV para seus bebês, amamentarem e 
protegerem a si e a seus filhos de doenças. Este é mais um 
grande  trabalho realizado pelo Rotary em vários países do 
mundo.
 Nossas Casas da Amizade não poderiam ficar alheias 
à esse importante trabalho.
Compartilhamos aqui algumas fotos de ações realizadas 
pelas  ASRs do Distrito 4560, em suas comunidades.

Parabéns a todas as Entidades envolvidas!

ASR de Monte Sião doando enxoval para bebê

ASR de Iguatama doando enxoval para bebê

ASR de Monte Sião doando frascos para o Banco de Leite

8MAIO DE 2021



 Só quem é mãe sabe o que é amar incondicionalmente!
Nada se compara a ouvir o coração do bebê, sonhar com seus primeiros passos e imaginar o que ele vai ser 
quando crescer.
 Por isso, desejo um Feliz Dia das Mães para todas as Companheiras do Distrito 4560 que sabem o que 
é amar de verdade!

Heliane Dantas
Coordenadora Distrital 2020/2021

Mayara Faria Mendes Almeida - ASR de Itapecerica

9MAIO DE 2021



CONHECENDO O NOSSO DISTRITO

Carmo da Mata

Carmo do Cajuru Piumhí

Carmo do  Rio Claro Pains

Córrego Fundo
Mateus Leme

Cruzília

Machado Divinópolis

10MAIO DE 2021



Caxambu

Ouro Fino

Cláudio

Oliveira

Monte Sião

Lavras

Lagoa da Prata

Itapecerica

Itaúna

11MAIO DE 2021



 A Presidente da ASR de 
Itapecerica, Carol, sempre se 
esforçando e incentivando as 
companheiras a atuar em prol 
da comunidade.

 E m  m a i s  u m a  a ç ã o 
s o l i d á r i a ,  fo i  e n t reg u e  à 
Paróquia  São Bento,   na 
pessoa do estimado Padre 
João Luiz Moreira, utensílios de 
higiene e cobertores. 

 Em tempos de pandemia, 
a união faz toda a diferença! 

Parabéns companheiras.

ASRs em Ação

 A ASR de Itaúna, em mais 
u m a  a ç ã o  s o l i d á r i a ,  f e z 
doações de cestas básicas às 
Fundações de São Vicente de 
Paulo de diversos bairros da 
cidade.

 Na foto ao lado, o registro 
da doação à São Vicente de 
Paulo do Bairro da Piedade.

 Trabalho sério e eficaz, 
parabéns!

12MAIO DE 2021



ASRs em Ação

O Rotary Clube Divinópolis - Oeste doa  62 cestas para o Projeto Esperança 

Projeto Esperança

13MAIO DE 2021



 Quem nunca estipulou como meta ler mais? Desenvolver o hábito de leitura 
frequentemente está na lista de objetivos no começo de novos ciclos. Com o distanciamento 
social como medida de prevenção à Covid-19, os livros se tornaram companheiros ainda mais 
requisitados. Uma atividade com múltiplas funções, ler pode ser uma forma de entretenimento, 
um meio para se informar ou um dos caminhos mais simples e acessíveis para adquirir 
conhecimento. Independente da motivação, o processo de leitura também é capaz de auxiliar 
no desenvolvimento de habilidades, contribuindo, inclusive, para a saúde mental.

 De acordo com pesquisador do Instituto do Cérebro (InsCer) e professor da Escola de 
Ciências da Saúde e da Vida Augusto Buchweitz, ler pode atuar como um exercício que 
estimula o cérebro. “O hábito de leitura tem relação comprovada com uma melhor qualidade de 
saúde mental. A leitura, por envolver imaginação, mentalização, antecipação e aprendizagem 
(sempre aprendemos, ao menos, palavras novas), funciona como um ‘exercício’ para o cérebro 
humano. Apesar de não ser um músculo, o nosso cérebro precisa ser 
estimulado”, destaca o pesquisador.

 Outro fator que enfatiza a relação entre a leitura e a 
qualidade de saúde mental é ação da atividade na redução do 
estresse. A professora Aline Fay, coordenadora do curso de 
licenciatura em Letras com ênfase na Língua Inglesa, ressalta 
que pesquisas já demonstram resultados positivos sobre essa 
contribuição. “Uma pesquisa realizada pela Universidade 
de Sussex mostrou que ler ajuda a reduzir em até 68% os 
níveis de estresse. Durante o estudo, os sujeitos 
analisados diminuíram a frequência cardíaca e aliviaram a 
tensão dos músculos”, salienta a professora.

 Ler protege a mente hoje e no futuro
 Os benefícios da leitura não atuam no nosso cérebro apenas 
no presente. Estudos apontam que ler pode ser uma forma de proteger 
a mente contra o surgimento de doenças neurodegenerativas. Segundo a professora Aline, 
quando lemos melhoramos o funcionamento cerebral, o que ajuda a “atrasar” sintomas de 
doenças como demência e Alzheimer. Ela destaca que inúmeras pesquisas comprovam o 
aumento das as conexões neurais durante a leitura. Um destes estudos, realizado pela 
Universidade Emory, descobriu que ler afeta nosso cérebro da mesma forma como se 
realmente tivéssemos vivenciado os eventos sobre os quais estamos lendo. Diante disso, a 
professora ainda aponta que ao lermos podemos aumentar nossa empatia, ou seja, a 
capacidade de compreender e se solidarizar emocionalmente com o outro.

 Hábito de leitura
 Hábito de leitura é aliado da saúde mental 

 Mas nem todos os gêneros agem da mesma forma. O professor Augusto Buchweitz 
afirma que, de acordo com o conteúdo de cada história, outras regiões cerebrais são ativadas, 
resultando em comportamentos, emoções e experiências distintas. “Durante a leitura de 
histórias de suspense, por exemplo, a ativação do cérebro tem relação direta com a 
experiência do leitor. Os leitores que relataram ter ficado mais envolvidos com a narrativa 
foram os mesmos que tiveram maior ativação de uma circuitaria do cérebro, que envolve tentar 
antecipar o que vai acontecer (inferências futuras)”, explica.

 Ele também frisa que especialistas no estudo da memória reforçam a importância do 
aprendizado constante e do hábito de leitura. “O nosso ilustre professor Ivan Izquierdo, um dos 
maiores especialistas em memória do mundo, frequentemente ressalta em suas entrevistas 

Dia 19 de abril: Dia do Livro
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que profissões como a de professor e artista de teatro, entre outras, por envolverem a leitura e 
aprendizagem constante, são profissões que ajudam a ‘proteger’ o cérebro de quem as 
desempenha”, comenta o pesquisador do InsCer.

 Para além das páginas lidas
 Além de ser uma atividade benéfica o para o funcionamento e para a saúde da mente, a 
leitura participa do desenvolvimento de habilidades específicas. Para a professora Aline, ler é uma 
forma de ampliar competências. “A leitura favorece a melhora da escrita, expande o vocabulário, 
trabalha a criatividade e auxilia na formação do senso crítico (capacidade de reflexão sobre algo)”, 
afirma.

 Segundo ela, não há um tempo diário específico a ser dedicado à leitura para que as 
habilidades sejam desenvolvidas. “O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, por exemplo, diz ler 
um livro a cada duas semanas, já Bill Gates diz ler todos os dias durante uma hora. Tudo vária em 
função do tempo e disponibilidade de cada um. O importante é desenvolvermos o hábito da leitura 
diária e criar estratégias, tais como reservar um momento do dia somente para a leitura, selecionar 
livros/temas que achamos interessantes, ter sempre um livro na cabeceira e, acima de tudo, ter 
paciência e resiliência”, recomenda a professora.

 Para Buchweitz, a leitura pode estimular desde habilidades e conhecimentos mais 
fundamentais até aprendizagens que extrapolam para outros domínios, como o desenvolvimento 
de raciocínio, do pensamento científico. “Se pensarmos que aprendemos a ler e, por fim, podemos 
ler para aprender, o que estiver ao alcance da aprendizagem pela leitura, está ao alcance do 
leitor”, conclui o pesquisador. 

www.casariosonline.com.br

(37) 3341-3000

Fonte: https://www.pucrs.br/blog/habito-de-leitura-estimula-o-cerebro-e-promove-beneficios-para-a-saude-mental/
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LANÇAMENTO DA CAMPANHA DE 
ARRECADAÇÃO PÓLIO PLUS

HERÓIS DA PÓLIO
28/04 
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 Berço de bilhões de pessoas e um incontável número de seres vivos, diante disso surge uma 
pergunta, o que fazemos para preservá-lo?
Cuidamos de nossas casas, temos que cuidar do nosso habitat, sem o equilíbrio as gerações futuras terão 
enormes consequências e desastres.
 Há milhões de anos tínhamos trilhões de árvores, rios cheios e uma natureza exuberante, hoje os 
rios assoreados e menos da metade das florestas, temos que ter ações urgentes para salvar nosso 
planeta.
 A ONG ambiental The Nature Conservancy estima que cada habitante do planeta gera em média 
quase quatro toneladas anuais de CO2, o plantio de seis árvores por mês é suficiente para compensar as 
emissões de CO2 que produzimos, levando em consideração a média anual global de cerca de 6 toneladas 
de CO2 por pessoa.
 Para cada habitante 72 árvores têm que ser reposta anualmente, a natureza cuida sozinha de repor 
a metade, outra metade temos que plantar, uma pessoa com 50 anos de idade teria que ter plantado ao 
longo de sua vida 2 mil árvores, quantas você plantou, quantas eu plantei.
 Estamos em dívida, O Dia da Terra foi marcado em 22 de abril, todos os anos desde seu início em 
1970. Estamos convocando três dias de ação climática, de 22 a 25 de abril, para que as questões 
ambientais ocupem o centro das atenções.
 Estamos à beira de um precipício e se não agirmos agora para reduzir a quantidade de carbono, não 
haverá caminho de volta.
 Estamos lançando um programa de plantio de 1.200.000 (um milhão e duzentas mil) árvores nos 
próximos 15 meses. Sua participação é fundamental.
 Venha conosco, conheça o Programa “PRESERVE O PLANETA TERRA” e faça a sua parte, 
plantando ou doando a quem possa plantar.

https://preserveoplaneta.rotary4560.org.br/

JOSÉ CARLOS DE AZEVEDO

@useparaisodascapas
rededelojasparaisodascapas
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PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROJETOS DE SUBSIDIOS 
DISTRITAIS – RESULTADO FINAL

 Em cumprimento dos termos do Edital de Projetos de Subsídios Distritais do atual ano 
rotário, a SDS 4560 divulga abaixo o resultado final do processo de seleção de projetos.

 Conforme dispõe o referido edital, estão habilitados a executar Projetos de Subsídios 
Distritais os dez primeiros clubes da classificação anexa. Os clubes classificados até o 10º lugar 
deverão aguardar o início do ano rotário 2021/2022 (julho 2021) quando receberão, da SDS 4560, o 
cronograma que orientará a execução dos projetos.

 A SDS 4560 cumprimenta e agradece a todos os clubes que participaram do processo de 
seleção.

 Ao finalizar esta importante etapa de trabalho, a SDS4560 congratula-se com todos os 
clubes e companheiros, no anseio de, mais uma vez, abrir oportunidade a todos na implementação 
de Projetos de Subsídios da Fundação Rotária!

 

 Nino Sergio  de Rezende

 Subcomissão Distrital de Subsídios (SDS 4560)
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31 anos do 
Rotary Club de 

Monte Sião

Clubes em Ação
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Clubes em Ação

Gratidão! Esse é o nosso sentimento!

 ``Nós, do Rotary de Itaúna Cidade Educativa, agradecemos a todos que contribuíram de alguma 
forma com a nossa campanha RESPIRAR! A sua doação ajudará muito o Hospital Manoel Gonçalves neste 
momento. E Itaúna só tem a ganhar!

 Realizamos a campanha RESPIRAR! em duas etapas. Na primeira, com início em 1º. de abril, foi feita 
a divulgação, com busca de parcerias e pedidos para doação individual ou empresarial, através de 
transferência bancária e PIX. Na segunda, realizamos a LIVE RESPIRAR!, com a Banda MJACK.

 Foi muito gratificante ver o envolvimento de todos! E, para nossa alegria, conseguimos bater a nossa 
meta!

 Foram arrecadados R$32.375,50 (trinta e dois mil, trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta 
centavos) e toda essa quantia será repassada ao Hospital com o objetivo único e específico que é a compra 
de recarga de oxigênio.

 Somos gratos aos nossos patrocinadores, colaboradores e doadores, pessoas solidárias e atuantes 
que se dedicam a fazer o bem sem olhar a quem.

 O Rotary “abre oportunidades” para “servir e transformar vidas”.

ABR
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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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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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A PRÓXIMA 
GERAÇÃO ROTÁRIA 

ESTÁ AQUI!


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29

