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Mensagem do Presidente do Rotary International 2021-22
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CRESCER MAIS PARA FAZERMOS MAIS

Alfabetizando para reduzir a pobreza
Saudações, meus caros
agentes de transformação

Tenho certeza de que vocês estão tendo uma experiência enriquecedora ao 

 Servir para Transformar Vidas. Uma das maneiras de fazer a maior mudança 
na vida de uma pessoa é ajudando-a a aprender a ler. A alfabetização expande 
o nosso mundo, tornando-nos mais bem informados sobre a vida em nossas 
próprias comunidades e abrindo nossos horizontes para outras culturas. Ler 
e escrever é algo que conecta as pessoas e nos oferece outra maneira de 
expressar nosso amor pelo próximo.
Setembro é o mês da Educação Básica e Alfabetização no Rotary. Aumentar 

 os níveis de alfabetização é fundamental para o nosso trabalho de reduzir a 
pobreza, melhorar a saúde e promover a paz. De fato, se todos os alunos de 
países de baixa renda saíssem da escola com habilidades básicas de leitura, 
isso resultaria em um declínio significativo nos índices globais de pobreza.
 Sem educação, crianças analfabetas tornam-se adultos analfabetos. Hoje, 
14% da população mundial adulta – 762 milhões de pessoas – carece de 
habilidades básicas de leitura e escrita. E as mulheres representam dois 
terços desse grupo. Habilidades de alfabetização e cálculo são essenciais 
para que as pessoas tenham acesso a melhores opções de moradia, cuidados 
de saúde e empregos ao longo da vida.
Especialmente para meninas e mulheres, a alfabetização pode ser uma 

 questão de vida ou morte. Se todas as meninas concluíssem o ensino primário, 
haveria muito menos mortes maternas. E é mais provável que uma criança 
sobreviva depois dos cinco anos de idade se sua mãe souber ler. Melhorar a 
realidade de mais pessoas em todo o mundo só será possível se os países 
removerem as barreiras à educação para as meninas. O argumento 
econômico para isso é claro: em alguns países onde a escolaridade é voltada 
aos meninos, o custo da oportunidade econômica perdida é superior a US$ 
1bilhão por ano.
Empoderar as pessoas por meio da educação é um dos objetivos mais 

 ousados que temos como rotarianos. Não precisamos nos distanciar de 
nossas casas para encontrar aqueles cujas vidas estão sendo prejudicadas 
porque têm dificuldades com a leitura,  rependem dos outros para entender 
algo escrito ou não sabem escrever nada além do próprio nome.
A partir deste mês, considerem como seus clubes podem Servir para 

 Transformar Vidas por meio da alfabetização. Apoiem organizações que 
ofereçam programas gratuitos para promover a alfabetização de adultos ou a 
aprendizagem de idiomas locais, ou que proporcionem aos professores 
desenvolvimento profissional centrado na leitura e na escrita. Tornem-se 
mentores em alfabetização ou trabalhem com uma organização como a 
Parceria Global para a Educação [Global Partnership for Education] a fim de 
aumentar as oportunidades de aprendizagem para crianças em todo o mundo. 
Contatem escolas e bibliotecas locais para determinar como seus clubes 
podem apoiar programas existentes ou auxiliar na criação de iniciativas 
necessárias em sua comunidade.
 Na Índia, o programa TEACH, uma colaboração bem-sucedida entre os Rotary 
Clubs do país e seu governo, tem demonstrado como os esforços de 
alfabetização podem ser ampliados para que cheguem a milhões de crianças. 
E, num momento em que as escolas em toda a Índia foram fechadas devido à 
pandemia de Covid-19, o componente de e-learning do programa alcançou 
mais de 100 milhões de crianças por meio da rede nacional de televisão. 
 A alfabetização é o primeiro passo para as pessoas saírem da pobreza. Como 
observou a ganhadora do prêmio Nobel Malala Yousafzai: “Uma criança, um 
professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo”.

Hoje, 14%
da população
mundial adulta –
762 milhões de
pessoas – 
carece de
habilidades 
básicas
de leitura e 
escrita



Mensagem do Diretor do Rotary international

Júlio César Silva Santisteban Ojeda

Uma responsabilidade
de todos nós

 Como sabemos, em seu calendário anual o Rotary

designa setembro como o Mês da Educação Básica e

Alfabetização, destacando assim a importância que atribui

ao tema – da maior relevância para alcançarmos a paz positiva 

que a nossa organização defende.

 É óbvio que, sem níveis adequados de educação, as

comunidades são afetadas e o direito fundamental a uma vida 

digna é relegado.

 Sem educação, não há Estado de bem-estar e, sem este, não há 

Estado de direito – e, em consequência, a paz é abandonada, 

dando lugar a conflitos de vários tipos que afetam a vida de 

pessoas e nações.

 A educação deve ser cuidada, uma vez que ela é um direito

natural, pois se trata de um componente essencial do direito à 

vida. Nenhuma forma de exclusão, portanto, deve ser admitida,

devendo se estabelecer uma ação permanente que reúna 

esforços de caráter inclusivo.

 Especificamente na América Latina, alcançar níveis adequados 

de educação é uma tarefa pendente para direcionar nossas 

nações a um futuro melhor, que as tornem sociedades 

legitimamente livres e democráticas e, ao mesmo tempo, 

capazes de competir no mundo de hoje, no qual a educação, a 

tecnologia e a cultura aumentam, cada vez mais, as lacunas da 

desigualdade.

 Conscientes disso, nós rotarianos trabalhamos pela educação e 

a abordamos como uma das nossas sete áreas de enfoque, e 

ansiamos por um maior envolvimento dos setores público e 

privado nessa cruzada que é responsabilidade de todos.

Alcançar níveis
adequados de
educação é uma
tarefa pendente
para direcionar
nossas nações a
um futuro melhor
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Mensagem 
do  Governador 2021-22
José Carlos Azevedo

Prezados Companheiros Rotarianos,

Primeiramente quero agradecer a Deus por ter dado a mim e a Andrea a oportunidade de 
Servir para Transformar Vidas.

Estamos exercendo a governadoria em sua plenitude, com todos os cuidados necessários, 
pois temos que proteger nossas vidas e de quem temos encontrado em nossas visitas.

Transmitir a mensagem do Presidente Shekhar Mehta e do Rotary International, reencontrar 
os companheiros e toda família rotária faz nosso coração encher de esperança de que em 
breve tudo voltará ao normal, os clubes estão retomando suas atividades com reuniões 
presenciais e campanhas em prol de quem mais precisa.

Nosso Programa PRESERVE O PLANETA TERRA está superando as expectativas, no 
Seminário Distrital do Meio Ambiente estarão presentes deputados federais e estaduais, 
dezenas de prefeitos, jornalistas, governadores de diversos distritos do Brasil, presidentes de 
associações de preservação ambiental, companheiros e governadores do nosso Distrito, 
mais de 4 dezenas de parceiros firmando acordos para recuperar rios, nascentes, matas 
ciliares, tudo para aumentar o bem que temos de mais precioso: a água, pois cuidar do Meio 
Ambiente é proteger a nós mesmos e às gerações futuras. É o maior programa ambiental do 
Rotary International e um dos maiores do Brasil. Empresas estão contribuindo e esses 
recursos estão sendo destinado aos clubes e à Fundação Rotária. 

Clubes em fase inicial de implantação, contatos avançados com Itamonte, Passa Quatro, 
Borda da Mata, Bueno Brandão, Campestre, Botelhos e outros, agradeço o empenho de 
nossos Governadores Assistentes.

Nossa missão: crescer em número de associados para servir ainda mais, engajar nossos 
associados para fazer o bem e trabalhar para que os clubes e nossa Fundação Rotária tenham 
recursos para ações necessárias e básicas. 

O Rotary é a mais adequada das ferramentas para promover a aproximação dos povos, induzir 
a paz social, ser rotariano é levar empatia, é amar sem pedir nada em troca, é agradecer a 
plenitude do dom maior que temos: a vida, é SERVIR PARA TRANSFORMAR VIDAS. 

JOSÉ CARLOS DE AZEVEDO
Governador Distrital



Andréa Azevedo
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Mensagem 
da Coordenadora Distrital

Saúdo os companheiros e companheiras do nosso distrito. 
Setembro chegou cheio de alegria e esperança! Iniciamos nossas visitas aos clubes, respeitando 
aos protocolos e decretos determinados pela saúde de cada cidade.
Queremos agradecer imensamente aos Clubes e Casas da Amizade que têm nos recebido com 
todo o carinho e atenção. 
Nunca foi tão importante, estarmos juntos, pois o momento que estamos vivendo é de recomeço e 
de reflexão e, apesar de tantos percalços devido a pandemia, nossa missão de servir não pode 
parar.
Nossos companheiros e companheiras não medem esforços para servir e ajudar ao próximo. 
Fico feliz pelas Casas da Amizade que tem se preocupado em trabalhar com as áreas de enfoque, 
tão importantes para nossas comunidades, e dentre elas temos a sétima área que é o Apoio ao 
Meio Ambiente, pensando na vida e vida em abundância criamos o programa “PRESERVE O 
PLANETA TERRA”, não podemos esquecer que tão importante quanto a saúde, educação é ter 
nosso planeta com água, pois é de onde vem a vida, a esperança e a harmonia.
Temos vivenciado a maior crise híbrida, jamais vista. Nós com nossa consciência e amor ao 
próximo não podemos deixar de contribuir e ter um olhar esperançoso para nosso planeta.
 
A arrecadação para nossa casinha feliz, projeto criado pela nossa querida companheira 
Coordenadora Zilda Coelho de Castro, 2009/2010, está caminhando muito bem. As contribuições 
irão para o projeto “End Polio Now”, um dólar salva uma vida. O combate e a busca da erradicação 
da Poliomielite é a principal ação do Rotary Internacional, por isso desde já conto com a sua 
colaboração para este admirável projeto e nos ajude na divulgação da campanha de vacinação no 
mês de outubro. 
Às valorosas companheiras rotarianas quanta alegria de vê-las liderando projetos em seus clubes, 
não medem esforços e trabalho para ações sociais em prol dos mais necessitados, convide suas 
amigas, tragam-nas para as Casas da Amizade e para o Rotary, quantos exemplos de 
determinação e liderança tenho encontrado em nossas visitas, mulheres guerreiras que vivem 
para SERVIR PARA TRANSFORMAR VIDAS

Muito obrigada! 
Andrea Luiza Azevedo
Coordenadora Distrital



RENASCIDA E PERENE

NOSSO DISTRITO É NOTÍCIA
NA REVISTA ROTARY BRASIL
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Registro da  reunião dos companheiros do Rotary Club de Capitolio com o prefeito Cristiano, 
juntamente com a vice Ângela e o secretário do meio ambiente, acertando os detalhes para o 
Seminário Preserve o Planeta Terra.
Capitolio espera por vocês Rotarianos, Autoridades e Visitantes.
Gratidão à competente companheira Margarida e demais companheiros do Clube que estão se 
empenhando para o sucesso do evento.
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No dia 19 de agosto, estiveram 
reunidos no Gabinete com o Prefeito 
de Piumhi, Dr. Paulo Cesar Vaz, o 
presidente do Rotary Club de Piumhi, 
Waldir de Freitas Júnior, o presidente 
da Comissão de Meio Ambiente, 
Leandro Ferreira Figueiredo, e o 
Secretário Municipal de Agricultura, 
Abastecimento e Meio Ambiente, 
Arthur Ferreira de Resende Delfim. 
Foi colocado na pauta o compromisso 

da Prefeitura Municipal de Piumhi em participar do Programa de Rotary “Preserve o Planeta 
Terra”, auxiliando no plantio de 30mil mudas de árvores até 2024. 
Nos próximos dias serão acertados detalhes da parceria.
A oficialização e assinatura do Termo de Parceria está prevista para ocorrer no Seminário 
Distrital de Meio Ambiente, que ocorrerá em Capitólio entre os dias 17 e 19 de setembro.
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Visita na cidade de Elói Mendes onde fomos 
recebidos pela presidente Érica Sarto e pelo 
Governador Antônio Elcio no encontro com 
as novas gerações

A ADESÃO AO PROGRAMA PRESERVE O PLANETA TERRA 
ROMPENDO FRONTEIRAS!



Governador 4560 e Equipe do Meio Ambiente 
reúnem-se com Diretores da COPASA

Na pauta o “Projeto Preserve o Planeta Terra” que 

recebe sinal verde para parceria com a Estatal

Aconteceu no dia 05 de agosto de 2021, às 10 horas, 

uma reunião entre a Equipe do Meio Ambiente do 

Distrito 4560 e dirigentes da COPASA, sob a 

liderança do nosso Governador Distrital 2021/22 

José Carlos de Azevedo, para iniciar tratativas de 

acordo e contratos com a Entidade Estatal do 

Governo de Minas à cerca do Projeto Distrital do 

presente ano rotário “PRESERVE O PLANETA 

TERRA”. A COPASA demonstrou através de seus 

dirigentes setorizados o interesse em participar do 

projeto e também fez uma explanação sobre os 

projetos da empresa à cerca de seu trabalho nos 

municípios com relação ao meio ambiente.

A empresa atua em 605 municípios nos quais ela se 

faz presente e se prontificou a disponibilizar os 

municípios integrados ao seu trabalho para acoplar 

os interesses do Rotary International. Além de 

transferir aos municípios a sua capacidade 

operacional, incluiu ainda a possibilidade de 

doação de mudas, parcerias já existentes em seu 

portfólio de serviços, implementação de programas 

junto aos Clubes que vão discutir  com a 

comunidade questões prioritárias ligadas ao meio 

ambiente, capacitação, entre outras atividades 

visando o tratamento das questões da melhoria do 

abastecimento água na região do Sul, Sudeste e 

Sudoeste de Minas.

O encontro terá uma segunda rodada de 

negociações, na próxima semana, para fechar o 

acordo de cooperação e parceria, a tempo da 

presença da estatal no Seminário de Meio Ambiente 

em Capitólio em setembro.

A Equipe Distrital  do Meio Ambiente está 

empenhada e trabalhando junto aos prefeitos e 

empresas na região para viabilizar o máximo de 

adesões ao Programa, e conta com o apoio dos 

Presidentes de Clubes e Governadores Assistentes 

para irem pavimentando as tratativas e adiantando 

os contatos com os Chefes de Executivo Municipal 

da região do Distrito, parceiros em potenciais, a fim 

de darem a importância devida ao Programa 

Preserve o Planeta Terra, estendendo a empresas e 

particulares em torno do objetivo a curto, médio e 

longo prazo a fim de cumprir a meta que é de 3 

milhões de árvores nos próximos 3 anos rotários. 

Esse é um compromisso dos Governadores José 

Carlos, Fernando Caputo e Sérgio Quintanilha.

O pessoal da COPASA conheceu o Projeto e elogiou 

a iniciativa, e reputou o projeto como uma meta 

ambiciosa e ousada, digna de uma instituição de 

renome, reconhecimento e projeção internacional 

como o Rotary. Entendeu que o projeto tem uma 

dimensão extraordinária para as comunidades 

envolvidas e que na próxima reunião irá quantificar 

a sua participação em doação de mudas de árvores 

e a forma que poderá contribuir para a execução do 

projeto em sua área de atuação.

Pa r t i c i p a r a m  d a  r e u n i ã o  d e  t r a b a l h o  e 

conhecimento dos projetos institucionais os 

diretores da área Ambiental, Maira Fares Leite, 

Carlos Júnior, Alessandro de Oliveira Palhares, 

Carlos Roberto Braz Junior, Luis Carlos Lemes, 

capitaneados por Sandra Antônia Barbosa, 

Supervisora Administrativa Socioambiental da 

COPASA, pelo Distrito 4560 participaram os 

companheiros, o Governador José Carlos de 

Azevedo, o Presidente do Rotary Club de Varginha 

Antonio Novais Caiafa, o Presidente do Rotary Club 

de Itapecerica Nivaldo Selmo Diniz, o Major José 

Antônio Coimbra, do Rotary Club de Itanhandu, 

Coordenador de Projetos Especiais do D.4560, O 

Presidente da Imagem Pública Wellington José 

Borges, o Governador Assistente das Novas 

Gerações Anselmo da Silva do Rotary Club de Elói 

Mendes e o Presidente Distrital do Meio Ambiente 

Leandro Figueiredo do Rotary Club de Piumhi.
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No dia 28 de agosto: O governador José Carlos visita o prefeito de Bueno 
Brandão para firmar a parceria com o Preserve o Planeta Terra.

Encontro do Governador do Distrito 4560 2021/22 José Carlos com 
Prefeito de Bueno Brandão Silvio Félix

13SETEMBRO DE 2021

No dia 24 de agosto: O governador José Carlos visita à cidade de Borda da 
Mata para apresentar o ProgramaPreserve o Planeta Terra.



Marco inicial do plantio de quatro mil 

mudas na comunidade buritis. 

Participaram: Serafine moda masculina, 

Prefeitura de Divinópolis, Rotary 

Divinópolis Leste, Geec e instituto Dom 

Quixote.
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Dia 02 / 08 a Casa da Amizade de Bom 

Sucesso abraçou o Programa " Preserve o 

Planeta  Terra" com a doação de 100 mudas 

de árvores perfazendo o total de R 495,00.

Conscientização é a melhor ferramenta 

para o sucesso desse programa do nosso 

Governador José Carlos De Azevedo.
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Dia 14 de agosto aconteceu a abertura do Instituto de Liderança Rotária (ILR), com o 
primeiro módulo. Recepcionados pelo Rotary Club de Itapecerica através do seu presidente 
Nivaldo, presentes todos os clubes da área 8, liderada pela Governadora Assistente Biatris 
Fiuza.

Em breve em todas as áreas do Distrito!

Agradecemos ao Governador João Otávio e aos Facilitadores, Wemerson, Rodrigo Veríssimo 
e Antônio Vieira.

INSTITUTO DE LIDERANÇA ROTÁRIA



Visita ao Rotary Club de Itapecerica, 
que nos recebeu imensamente bem.
Agradecemos ao Presidente Nivaldo 
e  a  t o d a  F a m í l i a  R o t á r i a  d e 
Itapecerica por ter recebido o 
primeiro Instituto de Liderança 
Rotária do nosso Distrito (ILR) que 
estará presente nas 8 áreas.
Tivemos um prazer imenso de 
participar da transmissão de cargos 
da comissão diretiva do Rotaract.
O nosso Distrito em plena ação, 
vemos clubes fazendo lives para 
conseguir fundos para as suas ações 
sociais, vemos clubes com todo 
respeito aos protocolos de saúde 
p ú b l i c a  s e  r e u n i n d o 
presencialmente, evidentemente que 
a decisão é do clube, incentivamos 
quem se sentir seguro a participar 
presencialmente.
Peço que aos poucos voltemos à 
nova realidade.
Andréa e eu desejamos uma semana 

INSTITUTO DE LIDERANÇA ROTÁRIA
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Novas Gerações, maior ativo que 

nossa organização tem, futuros 

dirigentes de nossa Instituição, 

líderes que irão mudar o mundo e fazer 

história.
Esses l íderes estão fazendo a 

diferença.



1ª Reunião Distrital de Lideres de Elói Mendes

Aconteceu no dia 07/08/2021 a 1ª Reunião Distrital de Líderes em Elói Mendes. Reunião na qual 
foi tratado diversos assuntos sobre a melhoria do nosso distrito com projetos, fundação de e-
clubs e outros.

Todas as regras de prevenção ao COVID-19 foram seguidas.

Participaram dessa reunião, José Carlos Azevedo (Governador Distrital 4560), Andréa Luiza B. 
de O. Azevedo (Coordenadora das ASR), Erika Sarto (Presidente do Rotary Club de Elói Mendes), 
Anselmo Bernardes Filho (Governador Assistente de Novas Gerações), Rodrigo Veríssimo/Xuxu 
(Coordenador Novas Gerações), Camila Andressa Costa (Presidente do Rotaract Club de Elói 
Mendes), Heloisa Morais (Presidente do Interact Club de Elói Mendes), Salete Ramos 
(Representante Distrital de Interacts do 4560), Mayron Cardoso Gomes (Representante Distrital 
de Rotaracts do 4560), Hemily Eduarda e Paulo Augusto Assis (Membros da Equipe Distrital de 
Rotaracts do 4560).
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Aconteceu, no dia 21/08/2021, no 
modelo híbrido, o Seminário 
distrital de desenvolvimento do 
Quadro Associativo (DQA) e 
Imagem Pública (IP).
Com a participação de 
companheiros de todo o Distrito de 
forma presencial e virtual, o evento 
foi um sucesso.
Momento de muito aprendizado e 
companheirismo.
 

O registro da participação feminina no 
seminário. Juntas somos mais fortes.

Participação na modalidade on-line 
bastante expressiva dos companheiros e 
companheiras do Distrito!



No dia 8 de setembro se comemora o Dia Mundial da Alfabetização. No Brasil, ainda temos muito 

a percorrer para uma alfabetização eficiente para todos. Por isso, listamos os cinco principais 

desafios desta que é uma etapa de extrema importância para o desenvolvimento educacional e 

pode refletir negativamente por toda a vida do estudante.

1- Falta de dados

Os dados mais recentes sobre o assunto referem-se a 2016, já que a Avaliação Nacional da 

Alfabetização foi descontinuada. Sem informações atualizadas, fica ainda mais difícil buscar 

soluções para equiparar a grande desigualdade na aprendizagem das crianças existente no 

Brasil.

2- Alfabetização adequada

De acordo com a Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA), as dificuldades já se dão no início 

do processo de aprendizagem no Brasil. Em 2016, menos da metade dos estudantes do 3° ano do 

Ensino Fundamental alcançaram os níveis de proficiência suficientes em Leitura (45,3%) e em 

Matemática (45,5%).

3- Impacto da desigualdade social

As diferenças dos níveis de proficiência em Leitura, Escrita e Matemática de acordo com o Nível 

Socioeconômico (NSE) são gritantes, como mostra a Avaliação Nacional da Alfabetização 

(ANA). Em 2016, o grupo com NSE muito baixo e baixo tiveram média de 23,4 em Leitura, 

enquanto o grupo alto e muito alto mais que dobrou a média, alcançando 68,2.

4- Disparidades regionais

As diferenças da educação oferecida nos estados brasileiros também influenciam no nível de 

proficiência da alfabetização. Dados do MEC, 

Inep e Doeb de 2014 e 2016 mostram que a 

Região Norte e Nordeste ficaram abaixo da 

média brasileira nos níveis de proficiência em 

Leitura e Matemática em 2014 e 2016 e em 

escrita em 2016.

Obs: Não há dados de Escrita em 2014.

5- Distorção entre Idade e Série

O Relatório SAEB/ANA 2016 indica que cerca 

de 14,9% dos estudantes do Brasil têm dois 

anos ou mais acima da idade de referência 

para a sua etapa do ensino. Nas regiões Norte 

e Nordeste, a média é ainda maior que a 

n a c i o n a l ,  c o m  2 0 , 2 %  e  2 1 , 4 % , 

respectivamente.

A Meta 5 do Plano Nacional de Educação (PNE) é alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o 

final do 3° ano do Ensino Fundamental. Para quem abandonou a escola ou não teve acesso na 

idade apropriada, há a possibilidade de alfabetização na Educação de Jovens e Adultos (EJA), 

que oferece os níveis da Educação Básica em todo o país. 

5 desafios da alfabetização no Brasil
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Fonte: https://www.futura.org.br/5-desafios-da-alfabetizacao-no-brasil/

Mês da Educação Básica e Alfabetização



20SETEMBRO DE 2021

Palavra da Coordenadora Andréa Azevedo.  

Boa tarde queridas companheiras!
Vou compartilhar com vocês os momentos maravilhosos que o José Carlos e eu já estamos 
vivendo mesmo antes das visitas oficiais.
Primeiro em Elói Mendes na semana passada, onde fomos muito bem recebidos pelo casal 
Governador Antônio Elcio e nossa querida Coordenadora Ângela, e pelos meninos do Rotaract e 
Interact. Muito obrigada. Foi um final de semana incrível.
Neste final de semana foi a vez de Itapecerica. Fomos muito bem recebidos pelo  presidente 
Nivaldo e companheiros do Rotary de Itapecerica e pelas queridas companheiras da Casa da 
Amizade. José Carlos e eu estamos que é só felicidade!
Muita gratidão a todos. Amamos a cidade de vocês. 
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Setembro
2 de setembro Quinta-feira Rotary Club de Brazópolis Brazópolis

6 de setembro Segunda-feira Rotary Club de Cambuí Cambuí

9 de setembro Quinta-feira Rotary Club de Conceição 
do Rio Verde

Conceição do 
Rio Verde

10 de setembro Sexta-feira Rotary Club de Itanhandu Itanhandu

13 de setembro Segunda-feira Rotary Club de Bambuí Bambuí

14 de setembro Terça-feira Rotary Club de Corrego Fundo Corrego Fundo

15 de setembro Quarta-feira Rotary Club de Capitólio Capitólio

20 de setembro Segunda-feira Rotary Itaúna Cidade Universitária Itaúna

21 de setembro Terça-feira Rotary Club de Mateus Leme Mateus Leme

22 de setembro Quarta-feira Rotary Club de Divinópolis Leste Divinópolis

23 de setembro Quinta-feira Rotary Club de Divinópolis Oeste Divinópolis

25 de setembro Sábado Rotary Club de Formiga
Areias Brancas

Formiga

27 de setembro Segunda-feira Rotary Club de Piumhi Piumhi

28 de setembro Terça-feira Rotary Club de Pimenta Pimenta

29 de setembro Quarta-feira Rotary Club de Arcos Arcos

30 de setembro Quinta-feira Rotary Club de Candeias Candeias

Outubro
4 de outubro Segunda-feira Rotary Club de Pains Pains

5 de outubro Terça-feira Rotary Club de Pimenta Mar de Minas Pimenta 

6 de outubro Quarta-feira Rotary Club de Iguatama Iguatama

7 de outubro Quinta-feira Rotary Club de Cristais Cristais

10 de outubro Domingo E-Club do Esperanto Brasil Virtual

11 de outubro Segunda-feira Rotary Club de Bom Sucesso Bom Sucesso

13 de outubro Quarta-feira Rotary Club de Cruzilia Cruzília

14 de outubro Quinta-feira Rotary Club de Caxambu Caxambu

15 de outubro Sexta-feira Rotary Club de São Lourenço São Lourenço

18 de outubro Segunda-feira Rotary Club de Formiga Formiga

19 de outubro Terça-feira Rotary Club de Lagoa da Prata Lagoa da Prata
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20 de outubro Quarta-feira Rotary Club de Carmo da Mata Carmo da Mata

25 de outubro Segunda-feira Rotary Club de Claudio Cláudio

26 de outubro Terça-feira Rotary Club de Itapecerica Itapecerica

27 de outubro Quarta-feira Rotary Club de Boa Esperança Boa Esperança

28 de outubro Quinta-feira Rotary Club de ilicinea Ilícinea

Novembro
3 de novembro Quarta-feira Rotary Club de Éloi Mendes Elói Mendes

4 de novembro Quinta-feira Rotary Club de Três Corações Três Corações

5 de novembro Sexta-feira Rotary Club de Três Pontas Três Pontas

8 de novembro Segunda-feira Rotary Club de Varginha Varginha

9 de novembro Terça-feira Rotary Club de São Gonçalo do 

Sapucaí

São Gonçalo do 

Sapucaí

10 de novembro Quarta-feira Rotary Club de Monsenhor Paulo Monsenhor Paulo

16 de novembro Terça-feira Rotary Club de Guaxupé Cafezais Guaxupé

18 de novembro Quinta-feira Rotary Club de Guaxupe Guaxupé

19 de novembro Sexta-feira Rotary Club de Machado Machado

22 de novembro Segunda-feira Rotary Club de São Tiago São Tiago

23 de novembro Terça-feira Rotary Club de Lavras Lavras

24 de novembro Quarta-feira Rotary Club de Lavras Sul Lavras

25 de novembro Quinta-feira Rotary Club de Pouso Alegre Sul Pouso Alegre

29 de novembro Segunda-feira Rotary Club de Oliveira Oliveira

30 de novembro Terça-feira Rotary Itaúna Cidade Educativa Itaúna

Dezembro
1 de dezembro Quarta-feira Rotary Itaúna Itaúna

2 de dezembro Quinta-feira Rotary Club de Carmo do Cajuru Carmo do Cajurú

Janeiro
6 de janeiro Quinta-feira Rotary Club de Carmo do Rio Claro Carmo do Rio Claro
11 de janeiro Terça-feira Rotary Club de Pouso Alegre das Geraes Pouso Alegre

13 de janeiro Quinta-feira Rotary Club de Alfenas Alfenas

17 de janeiro Segunda-feira Campo Belo

18 de janeiro Terça-feira Rotary Club de Alfenas norte Alfenas

19 de janeiro Quarta-feira Rotary Club de Poços de Caldas Poços de Caldas

20 de janeiro Quinta-feira Rotary Club de Poços de Caldas Sul Poços de Caldas

25 de janeiro Terça-feira Rotary Club de Itajubá Itajubá

26 de janeiro Quarta-feira Rotary Club de Itajubá 19 de março Itajubá

27 de janeiro Quinta-feira Rotary Club de Itajubá Oeste Itajubá

Rotary Club de Campo Belo

Fevereiro
1 de fevereiro Terça-feira Rotary Club de Monte Sião Monte Sião



Primeira cidade da jornada "Servir para Transformar Vidas,"
e primeiro clube a ser visitado é o Rotary Clube de Ouro Fino. 
Iniciando os trabalhos com esta calorosa acolhida. 
Presente o casal Instrutor Distrital Governador Luiz de Araújo Filho e Elizene.

Visitas oficiais do governador
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Noite Festiva na sede do Rotary Club de Ouro Fino.

Plantio de Árvores 
com o Prefeito 
Municipal Henrique 
Wolf, presentes o 
Governador Luiz 
Araújo e o 
Presidente do 
Clube Jefferson 
Luiz

Participação das 
Crianças da Rede 
Pública Municipal 
de Ouro Fino



Visita ao Presidente do Rotary 
Clube de São Lourenço Jair de 
C a r v a l h o ,  c u i d a n d o  d a 
reativação do Clube, cuidar dos 
c l u b e s  q u e  e s t ã o  e m 
dificuldades também é nossa 
missão

Ago

10
2021

Primeira 
Reunião do 
Rotary Club de 
Conceição do 
Rio Verde

Ago

11
2021
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Prezadas lideranças rotárias do Brasil,

O Rotary vem evoluindo ao longo de toda sua história e planeja para os próximos anos que essa 
transformação continue impactando positivamente nossa organização.
Para isso, o nosso plano de ação propõe quatro pilares de Atuação: ampliar nosso impacto, 
expandir nosso alcance, aumentar o engajamento e melhorar nossa capacidade de inovação.
O plano se distribui para todas as áreas da nossa organização e a Fundação Rotária também é 
uma delas.

Por isso, numa iniciativa inédita, a Fundação Rotária reconhecerá os esforços dos clubes e 
distritos do Brasil, alinhados ao plano de ação e que vêm apostando em criatividade, tecnologia e 
novas formas de pensar e agir para aprimorar projetos humanitários e ações de arrecadação.
Com isso, esperamos formar lideranças com conhecimento em inovação e boas práticas – e, 
dessa maneira, incentivar clubes e distritos a obter melhores processos e resultados.  

Conheça mais sobre o prêmio:   
Ÿ O prêmio é destinado aos distritos e clubes de Rotary, Rotaract e Interact do Brasil. 
Ÿ Poderão concorrer iniciativas iniciadas ou concluídas entre 1º de julho de 2019 e 31 de março 

de 2022.  
Ÿ As inscrições ficarão abertas entre os dias 1º de setembro de 2021 e 31 de março de 2022.  
Ÿ O prêmio contemplará três categorias:   
1. Erradicação da pólio 
2. Projetos de Subsídios Globais
3.         Práticas de arrecadação  
Ÿ Além de disputarem as três categorias, os clubes de Rotaract e Interact concorrerão a um 

prêmio especial. Haverá ainda um reconhecimento aos destaques de cada distrito.  
Ÿ Os vencedores ganharão troféu, certificado de reconhecimento e serão homenageados no 

Instituto Rotary do Brasil de 2022. Além disso, as iniciativas premiadas serão tema de 
reportagem especial na Revista Rotary Brasil. 

Ÿ Saiba mais e inscreva-se em premioinovacao.org

Participe enviando para nós suas experiências de sucesso e incentivando os clubes do seu 
distrito a inscrevê-las. Elas poderão ajudar a Fundação Rotária a abrir novos caminhos nos 
próximos anos e inspirar outros clubes e distritos a Fazer o Bem no Mundo de maneira ainda mais 
impactante.  

Atenciosamente,  

Marcelo Haick
Curador da Fundação Rotária
Patricia Kuhn
Coordenadora do Prêmio de Inovação da Fundação Rotária 

PRÊMIO DE INOVAÇÃO DA 
FUNDAÇÃO ROTÁRIA

https://msgfocus.rotary.org/c/1zPkZQT2AW3WKh4v3xM2PTQs0H94
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O Distrito 4560 tem a felicidade de apresentar a todos/as os 
companheiros e companheiras nossa Representante Distrital de 
Rotaract Clubs Eleita para o ano Rotário 2022-23:Hemily Eduarda da Silva 
Barbosa.

Ela é associada ao Rotaract Club de Pains e possui uma trajetória linda e 
inspiradora dentro do nosso Distrito, tendo ocupado diversos cargos no 
clube e no distrito, onde hoje ocupa a vice representação.

O Distrito que bomba te abraça e deseja sucesso nessa caminhada, a 
qual temos a certeza que será de muito sucesso.
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Temos um membro novo pra nossa 
família! 

O Interact Club de Elói Mendes foi 
fundado e é só alegria. 

Sejam muito bem vindos!



A Companhia de Saneamento de Minas Gerais, por 
m e i o  d o  p ro j e t o  P R O M A NA N C I A I S,  e s t á 
executando no município de Arcos, a conservação 
do solo, água e biodiversidade. 
O projeto iniciou em 2017 e de lá para cá realizou 
varias ações conservacionistas com foco na 
produção e qualidade da água nas bacias de 
captação da Copasa para atendimejnto as 
demandas da população de Arcos.
Nesta quinta feira, 26 de agosto de 2021, o Prefeito 
Municipal Claudenir José de Melo juntamente com 
os vereadores Laerte Cesário Mateus (Letinho) e 
Ademar A. de Medeiros (Sorriso) com a equipe da 
Copasa, equipe técnica da EMATER-MG fizeram 
uma visita nas obras em andamento em Arcos na  
região do Barreiro do programa Promananciais. A 
visita propiciou ao grupo ver as máquinas em 
funcionamento, qualidade dos serviços prestados 
e os benficios gerados , que irão ampliar ainda 
mais pelos andmaentos das obras.
Dentre as açôes planejada já foram executadas: 
Cercamento de área de matas ciliares e a de 
preservação permanete 11 km,
plantio de mais de 3000 mudas nativas, construção 
de aproximadamente 200 barraginhas, 12 km de 
terraços em nivel (curva de nivel) e melhoria e 
conservação de trechos de estrada rura. O valor 
investido até então perfazem a soma de
R$373.324,88 reais. O programa está na sua 
quarta etapa e continuará atendendo as demandas 
nas bacias hidrograficas
Córrego das Almas e Vargem dos britos.
Para efticação dessas ações foi criado o grupo 
denominado Coletivo Local Meio Ambiente – 
COLMEIA, que conta com a participação da 
sociedade civil e instituições a exemplo da 
EMATER-MG, Prefeitura M. Arcos, IEF, CARITAS/ 
paroquia do Rosário, Rótary, Comunidade São 
Sebastião no Barreiro.
As áreas a serem beneficiadas são visitadas pelos 
técnicos da EMATER-MG juntamente com equipe 
da Copasa e demais integrantes do COLMEIA que 
definem os locais de das intervenções, fazem os 
mapas e encaminham para a Copasa que efetiva as 
tramitações legais para habilitar via licitação a 
execução.

ROTARY CLUBE ARCOS PARTICIPA DO PROGRAMA 

PROMANANCIAIS EM ARCOS
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Clubes em Ação



Clubes em Ação
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O Rotary Clube de Pains, Juntamente 

com o Rotaract Club de Pains e 

Interact Clube de Pains, esteve em 

alguns pontos da cidade arrecadando 

litros de Leite para doar para a 

Sociedade São Vicente de Paulo de 

Pains. A campanha possibilitou a 

arrecadação de 769 litros de leite e no 

dia 07/08/2021 foram entregues. 

Desde já agradecemos cada um que 

Doou e ajudou. Agradecendo também 

ao Supermercado Três Irmãos, 

Comercial Pereira Pango, Comercial 

Alessandro e Supermercado Skinão.

Clubes em Ação

Esta semana o Rotary club de Monte Sião efetuou a posse da nova companheira Mônica e entregou 
mais um título Paul Harris ao cp Nilson.
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Ilicinea
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Clubes em Ação
O Rotary Clube de Alfenas se reuniu para festiva em homenagem 
aos pais. 
Na ocasião, os companheiros aproveitaram a oportunidade para 
conferir à companheira Nara, o título Paul Harris, fruto do trabalho da 
Casinha Feliz.  
Muito merecedora dessa honraria, Nara é uma mulher guerreira que 
ama a Casa da Amizade e o Rotary.  

O título Paul Harris serve a três propósitos: 

1. Homenagear alguém merecedor; 

2. Apoiar os programas da Fundação Rotária e 

3. Divulgar o Rotary de forma positiva em seus propósitos.



Uma parceria solidária entre o Rotary Clube de Itapecerica e a Casa da Amizade, que se 

juntaram para uma ação em tempos de restrições e inverno: doação de 118 Marmitex. 

Ajudar o outro é nossa maior motivação. 

Mesmo sendo em pequenas parcelas, contando com as doações dos rotarianos e senhoras 

da ASR para a realização da " A Sopa Solidária". 

Uma equipe entusiasta colocou a mão na massa contando com a colaboração de duas 

voluntárias: Marise Diniz Moreira e Milena Ribeiro.  

Tudo começou com uma oração e acabou com um agradecimento.
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Clubes em Ação



Rotary Club de Piumhi realiza Varal Solidário

O Rotary Club de Piumhi iniciou na manhã de domingo, 29 de agosto, mais um importante 

projeto, o Varal Solidário, com o objetivo de atender a sua comunidade local. 

A distribuição das roupas aconteceu em local aberto, na Feira Livre, e respeitando as normas 

de segurança sanitária. 

Agradecemos a todos que colaboraram doando roupas, aos que estiveram presente conosco, 

e aos apoiadores envolvidos nessa ação: Sicredi Sul de Minas, Moda Sintonia, Madeireira 

Monte Verde, Departamento de Turismo – Prefeitura Municipal de Piumhi, Rotaract e Interact.

A doação é uma atitude que enobrece as pessoas!
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Clubes em Ação

Reunião Festiva em Comemoração ao Dia 
dos Pais do Rotary Club de Piumhi

Re c eb e m o s  p e l a s  m ã o s  d o  G ove r n a d o r 

Assistente Área 6, Emílio Carlos Barbosa, o Troféu 

do Ano Rotár io  2020/21,  o  Rotary  Abre 

O p o r t u n i d a d e s,  e m  f u n ç ã o  d o  t rab a l h o 

desenvolvido no aumento do Quadro Associativo e 

Fundação Rotária. O companheiro entregou ainda 

um Certificado aos presidentes Gestão 2019/20 e 

2020/21. Muito obrigado, @emiliocarlos.carlos.14 

, pelo carinho e dedicação ao nosso clube!
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Clubes em Ação
O Rotary Club de Machado e Associação Mariana de Assistência à Criança e ao Adolescente 
(AMACA), em parceria com a Prefeitura Municipal de Machado vem trabalhando pesado no 
combate à fome e também dando assistência à pessoas que precisam de cadeiras de rodas, 
cadeiras de banho, cama hospitalar e muletas.
Desde o mês de maio de 2021, foram feitas doações de 450 cestas básicas para famílias 
carentes da cidade, restando ainda um estoque de 50 cestas para serem doadas. Para o 
recebimento dos donativos, a pessoa necessitada precisa passar o nome completo, 
endereço, telefone de contato e número do CPF para ser cadastrada em nosso sistema que 
posteriormente é cruzado com o sistema da Secretaria Municipal de Assistência Social. 
Para a aquisição destas cestas, o Rotary Club de Machado e a AMACA conta com a parceria 
da Prefeitura Municipal de Machado. 
No mês de julho foram aprovados mais R$ 20 Mil para a aquisição de mais 250 cestas básica.
O Rotary Club de Machado conta também com um banco de cadeiras de roda, cadeiras de 
banho, cama hospitalar e muletas. Estes materiais são adquiridos através de eventos 
realizados e também de doações de empresas da cidade que acreditam no trabalho sério de 

n o s s a  i n s t i t u i ç ã o . 
A t u a l m e n t e  e s t ã o 
emprestados 200 cadeiras 
de roda, 120 cadeiras de 
b a n h o ,  2 0  c a m a s 
hospitalares e 50 pares de 
muletas. O sistema funciona 
como o da cesta básica, a 
pessoa que necessita deste 
material procura o Rotary e é 
feito um cadastro. Após o 
uso, o material é devolvido 
ao clube, que é repassado à 
outra pessoa ou família 
necessitada.

O ROTARY CLUB DE MACHADO TRABALHANDO PELA CIDADE



Clubes em Ação
O ROTARY CLUB DE MACHADO TRABALHANDO PELA CIDADE
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Mais um evento realizado pelo Rotary 
Club de Machado. 310 feijoadas vendidas 
e satisfação garantida dos clientes.
Toda a renda revertida para os projetos 
sociais do clube.



Clubes em Ação
Através de parceria com o Fórum da Comarca de Monte Sião o 
Rotary Monte Sião realizou compra de: andadores, Cadeiras de 
rodas e de banho para nosso Banco de Cadeiras de rodas, a serem 
disponibilizadas aqueles que necessitarem. 

Parabéns Companheiras (os) Rotary Monte Sião.
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O Rotary Club Satélite de Varginha Emma 
Hildinger e o Rotaract de Poços de Caldas 
doaram quase 300 litros de leite Zero Lactose 
para o Asilo São Vicente de Paulo de Poços de 
Caldas.
A campanha está sendo um sucesso!
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Clubes em Ação



39SETEMBRO DE 2021

Visita do Governador Assitente da área 06, Reyes Geraldo Da Silva, ao 
Rotary Club de Iguatama.

Clubes em Ação
Visita do Governador Assistente da Área 05, Rosemar Brigagão Siqueira, ao 
Rotary Club de Alfenas. 



Visita Governador Assistente área 7, José Eustáquio dos Santos, ao Rotary 
Club de Carmo do Cajuru

Clubes em Ação
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Visita do Governador Assitente da área 04, Geraldo Bertolucci Júnior, ao 
Rotary Club de Lavras Sul.



Clubes em Ação
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Rotary Club de Cláudio
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ASRs em Ação
ASR Divinópolis Oeste em defesa do meio ambiente

A ASR de Divinópolis Oeste realizou a campanha 

Consciência Ambiental!

Foram coletadas tampinhas para serem enviadas 

ao Hospital do Câncer de Barretos através do 

Minas Tênis Clube!!

Uma ação, dois nobres prósitos.

É a Casa da Amizade de 

Boa Esperança 

realizando sua reunião 

presencial.  

A presença do 

Presidente do Rotary 

Club foi uma honra e 

houve até presente do 

pin "  Salve o Planeta 

Terra."
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ASRs em Ação

Esta é uma hora deliciosa. 

Quero compartilhar com vocês minha alegria, e aproveitar para agradecer novamente a Casa 

da Amizade de Ouro Fino, que me recebeu com todo carinho, atenção. 

Fiquei  feliz  demais de rever algumas companheiras que mesmo passando por momentos 

difíceis com a pandemia, estiveram presentes.

Deus abençoe todas. 

Gratidão eterna,

Andrea

VISITA OFICIAL DA COORDENADORA DAS ASRs
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Foi um dia especial para as companheiras da 

Casa da Amizade de Itaúna, dia de visitar o 

Banco de Leite e doar vidros que serão usados 

para armazenar o leite humano doado, 

encerrando o mês  do aleitamento materno.

Muito bonita esta preocupação das 

companheiras. 

Aleitamento Materno é fonte de saúde.

ASRs em Ação
DOAÇÃO DE EMBALAGENS PARA O BANCO DE LEITE



Esta é uma ação maravilhosa da Casa da Amizade de Itaúna.  
Colocaram a mão na massa e foram dar o apoio no jantar que a Paróquia N. Sra. Aparecida 

promove atendendo os moradores de rua. 
A carne ficou por conta da ASR Itaúna, que ofereceu com muito calor humano e perfez um 

total de 68 marmitex entregues.
Juntas partiram para entrega. Um momento muito expressivo de oração e partilha com os 

moradores de rua.
Ação gratificante e solidária. 
Parabéns queridas companheiras! 
Juntas vamos construindo um mundo transformador.

ASR DE ITAÚNA NO COMBATE À FOME
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ASRs em Ação



ASRs em Ação
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A Casa da Amizade de Bom Sucesso através de sua Presidente 
Ida Borges, doou 10 cestas básicas a Paróquia local, afim de 
atender a família de vulnerabilidade social. 
Uma ação solidária e humana em tempos de tantas restrições. 

Parabéns meninas!

ASR DE BOM SUCESSO DOA CESTAS BÁSICAS

Parabenizamos a Presidente da CA.de Bom 
Sucesso Ida Borges  recebendo a 1ª safira, 
adquirida através do sorteio da Casinha Feliz 
da gestão da Coordenadora Heliane Caselato 
Dantas.

PARABÉNS!!!



Marcada com o sinal da alegria,  a Casa da Amizade de Itapecerica reúne presencialmente 
sob a presidência da nossa querida Nenem. 

O símbolo da nossa Coordenadora Andréa Azevedo, o singelo girassol marcou lugar de 
destaque junto à Sant'Ana, padroeira da nossa associação. 

Muitos assuntos, metas  e objetivos foram discutidos com competência e  clareza da 
Presidente.  

Uma gestão que começou com o pé direito.

ASRs em Ação
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REUNIÃO DE TRABALHO DA ASR DE ITAPECERICA



A Casa da Amizade de Monte Sião, retorna às reuniões presenciais e lança a "Campanha  

Casinha Feliz" no comércio da cidade. End Pólio Now está presente na Coordenadoria. 

Parabéns companheiras! Vocês deram o ponta pé inicial.

ASRs em Ação
A ASR DE MONTE SIÃO RETORNA ÀS REUNÕES PRESENCIAIS
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Nossa querida companheira 
socia da Casa da Amizade de 
Bom Sucesso: D.Anesia! 99 
anos de muita sabedoria e 
lucidez!!! Saúde e alegria!!

PARABÉNS!
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Junte-se a nós!



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 para Subsídios 

CGlobais, 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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VOCÊ PODE 



Wellington José Borges - Rotary Itaúna Cidade Educativa

WPP: (37) 98412-9191

imagem.publica@rotary4560.org.br

Envie suas fotos para a Revista Rotary Brasil

Site do Distrito 4560 (rotary4560.org.br)

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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APOIO À 
GOVERNADORIA
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Empresa Cidadã 2020/2021

Rotary Club de GuaxupéRotary Club Elói Mendes Rotary Club de Itapecerica  

Rotary Club de Itapecerica Rotary Club de Três CoraçõesRotary Club de Itaúna - Cidade Universitária

IS B ER
O ER

Rotary Club de PimhuíRotary Club de Pouso Alegre Sul

Essas empresas contribuem com o trabalho da Fundação Rotária em todo mundo.
Contribua você também!

Rotary Club de São Tiago Rotary Club de Piumhi



JUNTOS VAMOS 
MUDAR ESTE CENÁRIO
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