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Mensagem do Presidente do Rotary International 2020-21

A diversidade abre oportunidades
Sabemos que o Rotary é uma força poderosa que transforma
comunidades e cada um de nós. Entretanto, em toda comunidade
há pessoas das quais não nos aproximamos e deixamos de
aproveitar esse potencial.
O Conselho Diretor do RI entrou em ação para tornar o Rotary
mais receptivo e diversiﬁcado. Formamos uma força-tarefa para
promover diversidade, equidade e inclusão e ajudar os clubes a atrair novos
associados independentemente de gênero, raça, religião, idade ou outros fatores. Esta
força-tarefa nos ajudará a acelerar as mudanças que queremos e de que precisamos.
A seleção de Jennifer Jones para a presidência do Rotary em 2022-23 — a primeira
mulher a ocupar o cargo mais alto na nossa organização — é prova de que estamos na
direção certa.
Por sua vez, os clubes devem se esforçar em abraçar e propagar mais inclusão e
diversidade. Alia Ali — ex-presidente do Rotaract Club of Surrey-Newton (Canadá) e
diretora da Big West Rotaract Multidistrict Information Organization — tem a seguinte
perspectiva:
Ainda lembro da imensa satisfação que senti quando participei do RYLA quatro anos
atrás. Finalmente tinha encontrado minha tribo: pessoas que se importavam com as
mesmas coisas que eu. Mundo afora, o coração do Rotary permanece o mesmo.
Servimos às nossas comunidades e atuamos em situações onde os outros se sentem
impotentes frente ao tamanho e escopo dos problemas.
Vamos continuar alimentando este espírito, mesmo quando o diálogo for difícil.
Racismo, preconceito e discriminação assumem formas diferentes, mas existem em
todo país, cidade e pessoa. Como acabar com isso?
Como consultora de diversidade, equidade e inclusão, eu ajudo as organizações a
criarem uma cultura que empodera e faz as pessoas se sentirem confortáveis por meio
do poder da empatia. Quando nos sentimos nós mesmos na companhia de outros, o
preconceito não tem lugar. Quando toda criança nos faz lembrar do nosso próprio ﬁlho,
quando todo homem e mulher nos fazem lembrar do nosso pai ou mãe, a gente
começa a ver o mundo de outra maneira.
Podemos aplicar A Prova Quádrupla por meio da empatia. Estamos criando boa
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vontade e melhores amizades com todos ao nosso redor? As coisas são justas e
benéﬁcas para pessoas de todas as idades? Quem precisa fazer escolhas que você
não precisa fazer?
Fiz uma escolha angustiante entre o Rotary e a minha religião quando uma Convenção
do Rotary foi realizada durante o Ramadão. Eu me indaguei: quando perguntamos se
algo é justo e benéﬁco para todos os interessados, isso não me incluía como
muçulmana? A Convenção poderia acontecer durante a Páscoa? Somente ao
fazermos perguntas difíceis é que começamos a criar um Rotary mais inclusivo e
diversiﬁcado.
Nós já conectamos tantas pessoas ao redor do mundo, então, imagine as
possibilidades quando trouxermos mais gente para trilhar o mesmo caminho que o
nosso. O Rotary que eu quero no futuro é uma organização ilimitada no servir,
incessante na gentileza e cheia de propósito em operar a mudança que queremos ver.
O coração do Rotary é grande. Se abrirmos nossa porta um pouco mais,
encontraremos pessoas muito interessantes que nos enriquecerão com sua visão de
mundo e perspectivas. Diversos clubes oferecem diferentes estilos, culturas e
oportunidades. Assim, quem não se sentir confortável em determinado clube pode
encontrar outra opção devido aos diferentes modelos existentes de clube que
oferecemos. É vital garantir que todo novo associado encontre o clube com o qual mais
se identiﬁque. O Rotary Abre Oportunidades por meio da diversidade.
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Diretor do Rotary international
Mário César de Camargo

Eita, diretor chato. Só pensa nisso...

Os governadores distritais 2020-21, engrossados pelos governadores 2019-20, têm
todo o direito de pensar (ainda que, por uma questão de gentileza, não o expressem
abertamente): “Este diretor não tem outra pauta além do crescimento do quadro
associativo?”.
First thing ﬁrst, dizem os pragmáticos ingleses. Para uma organização que não cresce
há um quarto de século, a despeito da alavancagem dos seus projetos humanitários, a
prioridade parece óbvia: crescer para manter a força de trabalho, renovar o quadro
associativo (também com gente mais jovem, mas, acima de tudo, com gente com
menos tempo de Rotary), diversiﬁcar o ambiente, oxigenar as ideias, garantir o futuro.
Ao contrário do que alguns rotarianos pensam – e, como entidade democrática, o
Rotary permite e incentiva o contraditório –, não se trata de aumentar o “faturamento” de
Evanston. Ainda que experimentássemos um crescimento líquido de 20 mil associados
no ano, isso signiﬁcaria aproximadamente 1,4 milhão de dólares de receitas anuais –
para um orçamento de 120 milhões de dólares. Quando se sabe que a assembleia de
treinamento de governadores custa 5,63 milhões de dólares, e os reembolsos a eles
perfazem 9,5 milhões de dólares, o aumento de associados não representa um
desespero do Departamento de Finanças em curto prazo – mas reforçar nossos
recursos humanos em longo prazo. Lições aprendidas na última reunião do Conselho
Diretor, realizada em setembro:
1 - Os países onde o Rotary ﬂoresceu nos primórdios – Estados Unidos, Inglaterra,
Canadá e Austrália – experimentaram expressiva queda no número de associados.
Estados Unidos e Canadá tinham 32% do quadro associativo mundial em 2010,
baixando para 28% em 2020. Por outro lado, a Ásia cresceu de 26% para 32% no
mesmo período. A América Latina permaneceu em 8% na década; Crescer para manter
a força de trabalho, renovar o quadro associativo, diversiﬁcar o ambiente, oxigenar as
ideias, renovar o futuro
2 - No período passado, de julho de 2019 a julho de 2020, dos dez países com os
maiores contingentes de rotarianos, somente três cresceram: Índia (com 2.625 novos
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associados), Brasil (361) e Alemanha (325);
3 - Entre os 15 países que mais cresceram, o Brasil obteve a oitava posição. Índia,
Nigéria, Filipinas, Bangladesh, Uganda, Quênia e Grécia ﬁcaram à frente,
mostrando que o crescimento está no Sudeste Asiático e na África Subsaariana;
4 - As mulheres representam 24% dos rotarianos, 23% dos governadores e 35% dos
diretores. Agora temos uma presidente mundial para 2022-23: Jennifer Jones. Ainda
assim, há clubes que não aceitam mulheres. Respeito a cultura de cada clube, mas
hoje é difícil manter o quadro associativo sem a inclusão feminina;
5 - Na pesquisa realizada com mais de 1.500 ex-rotarianos, 25% alegaram custo e
comprometimento de tempo excessivo como motivos para a saída; 29% culparam a
cultura e o ambiente do clube; e 14% indicaram expectativas não correspondidas. O
diretor e os governadores podem agir na fundação de clubes, mas o ambiente e a
expectativa frustrada são responsabilidades do próprio clube;
6 - O Rotary somente tem crescido em âmbito mundial, fato que vale para o Brasil e a
América do Sul, em virtude da criação de clubes. No Brasil, 242 clubes fundados nos
últimos cinco anos agregaram 4.434 rotarianos. No mundo, as quatro regiões
decrescentes mencionadas anteriormente perderam, em termos líquidos, 369
clubes entre 2016 e 2020, enquanto as zonas que experimentaram crescimento
ganharam, líquidos, 792 clubes no mesmo período. Não precisamos de muitos
argumentos para fundamentar que, seja em escala global, seja em escala local, o
crescimento ocorre por meio de novos clubes.
Para dezembro, um alívio: falaremos da Fundação Rotária. Ufa!!!

(37) 3341-3000

www.casariosonline.com.br
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Mensagem do Governador do Distrito 4560
Prezados Companheiros e Companheiras!
No início deste ano notícias sobre a PANDEMIA do COVID-19 se
tornaram cada vez mais sérias em todo o mundo. Seguindo o
conselho do Rotary International
cancelamos nossa
programação que faríamos aos Clubes do nosso Distrito.
Aconselharam a todos que evitassem as reuniões presenciais
até segunda ordem e que as substituíssem por reuniões virtuais.
Assim foi feito.
E neste mês estamos chegando ao ﬁm de nossas visitas on-line.
Foram três meses de muito trabalho, de muita aprendizagem e
muito companheirismo virtual. Contamos com as presenças
ilustres de Governadores Distritais e Governadora e Governadores Assistentes que
enriqueceram nossas visitas.
Durante nossas reuniões, discutimos metas, veriﬁcamos a situação geral de cada clube
e concluímos que nosso Distrito, apesar do momento adverso pelo qual estamos
passando, está de parabéns!
A maioria dos nossos companheiros(as) são imbuídos pelo espírito rotário dedicado,
totalmente, às causas humanitárias.
Aqueles que me conhecem, sabem da minha disposição em ajudar, literalmente, todos
os companheiros(as), naquilo que eu posso e que está ao meu alcance.
Pude constatar que todos os rotarianos, rotarianas, rotaractianos e interactianos, estão
empenhados na luta a favor do crescimento do Quadro Associativo, nas contribuições à
Fundação Rotária e no programa do Subsídio Distrital.
A partir de janeiro se a situação de pandemia for controlada faremos as visitas
presenciais, seguindo todo protocolo de segurança, ao Marco Rotário para a foto oﬁcial
e entregar aos Companheiros Presidentes uma lembrança do nosso Ano Rotário.
Por ﬁm agradeço a todos os Clubes que se adaptaram à nova realidade e nos
receberam com atenção.
Muito obrigado a todos!
Saudações Rotárias.
Silveira Dantas
Governador 2020/2021
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Mensagem da Coordenadora Distrital
Heline Dantas

Quem conta um conto,
aumenta um ponto...
Cofre Antipólio
Na gestão 2009-10, ao
participar da Assembleia
Internacional em San
Diego, Califórnia, EUA,
interessei-me muito pelo
Programa Pólio Plus,
programa este muito falado nos treinamentos.
Sensibilizada com tudo o que vi e ouvi sobre a
necessidade da erradicação da poliomielite, tomei a
iniciativa de confeccionar um cofrinho, na forma de uma
casinha, simbolizando as Casas da Amizade, que foi
decorada com gravuras e dizeres da Campanha do Rotary
sobre este assunto.
Surgiu assim o COFRINHO ANTIPÓLIO. Foi deﬁnido que, em cada visita, o cofrinho ﬁcasse
sobre a mesa ou circulasse entre os presentes, para receber as suas doações.
Ele nos acompanhou em todas as nossas visitas oﬁciais, foi apresentado aos clubes nas
reuniões festivas, onde solicitávamos aos presentes que, espontaneamente, depositassem no
cofrinho o valor de uma vacina antipólio.
Sabe qual era o valor? UM REAL!
Com esse um real podíamos estar livrando uma criança da poliomielite.
O Governador Carlos Alberto Dias Coelho
(2009-10), aprovou a ideia. No seu discurso, nas
visitas que fazíamos aos clubes, ele dizia:
“Vocês têm ideia do que isso representa
para essa criança? Do sofrimento físico de que
ela vai ser poupada? Das diﬁculdades e das
angústias de que ela vai se ver livre ao longo de
sua vida? E para a família? Já pensaram no
sofrimento e nas angústias de que a família vai
ﬁcar livre?...
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Ao fazer sua doação, não pense nela como apenas uma doação para o Programa Pólio Plus.
Se você, por exemplo, doar R$20,00 feche os olhos e imagine-se ministrando a vacina a 20
crianças. Se você não puder aplicar as vacinas, alguém estará fazendo isso em seu nome,
podendo até ser um rotariano aplicando as vacinas, em seu nome, em um dos países do outro
lado do mundo, ainda infectados com o vírus da pólio.”
O objetivo deste meu projeto era que a arrecadação fosse enviada, especiﬁcamente, para o
programa Pólio Plus e o crédito, junto à Fundação Rotária, fosse utilizado para homenagear
senhoras das Casas da Amizade/ASR do Distrito 4560 com títulos Paul Harris, através de
sorteio.
E assim foi feito. E assim foi criado o COFRINHO!
Zilda de Castro Coelho
Coordenadora Distrital 2009-10
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Nossa Coordenadora Distrital, Heliane Dantas, seguindo os passos da Coordenadora Zilda,
abraçou a ideia do Cofrinho Antipólio, carinhosamente apelidado de CASINHA FELIZ. Com
muito empenho vem trabalhando com cada ASR esta campanha vital para a construção de
um mundo melhor, livre da pólio.
Seu desejo é que cada companheiro e companheira rotarianos e cada companheira da Casa
da Amizade também tenham como meta a erradicação da pólio.
Com um pouquinho de cada um nossa CASINHA FELIZ vai cumprir sua missão:

#EndPólioNow
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EDITAL DE INDICAÇÃO DO GOVERNADOR 2023-2024
DISTRITO 4560
O Governador do Distrito 4560 do Rotary International, Silveira Umbelino Dantas, no uso de
suas atribuições, de acordo com o que estabelece o Regimento Interno do Rotary
International, convida os clubes que compõem o Distrito 4560 a participarem do processo de
indicação para Governador do mesmo, para o ano rotário de 2023-2024.
O clube interessado em sugerir candidato deverá fazê-lo através de resolução aprovada em
reunião ordinária, de acordo com o que dispõe a Seção 13.020.3 Art. 13 do Regimento Interno
do RI. A Resolução deverá ser, obrigatoriamente, assinada pelo secretário do clube. O
formulário com dados do Governador Designado, mais o formulário de dados biográﬁcos
(Currículo) do candidato (constando dados pessoais, proﬁssionais e rotários) e uma foto 5x7
colorida, terão que ser encaminhados ao Presidente da Comissão de Seleção para o endereço
abaixo, por carta registrada, até o dia 30 de dezembro de 2020, impreterivelmente.
A/C do Governador Paulo Marcos de Paula Lima
Presidente da Comissão de Indicação do Governador 2023-24
Av. Sílvio Menicucci, 878 - Bairro dos Ipês
E-mail: paulolima4560@yahoo.com
Lavras –Minas Gerais – Brasil – 37200-000
São elegíveis para o cargo todos os associados representativos de clubes do Distrito 4560, em
pleno gozo de seus direitos, e que vier a contar com um mínimo de sete anos de associação a
um ou mais clubes de Rotary por ocasião da posse, em 01 de Julho de 2023, e que tenham
exercido a função de Presidente de um clube durante um mandato completo.
O formulário pertinente ao processo está anexo ao presente edital (anexo1). A Comissão de
Indicação, composta pelos Governadores: Paulo Marcos de Paula Lima 2019-2020, Paulo
Sérgio de Azevedo-Governador 2018-19, João Bosco Ribeiro Beze, Governador 2017-18,
João Otavio Veiga Rodrigues Governador 2016-17, Ângelo Antônio de Freitas- Governador
2014-15, sob a presidência do primeiro, deverá proceder à indicação do Governador 2023-24
até o dia 31 de janeiro de 2021.
A Comissão tem a responsabilidade de indicar o rotariano mais qualiﬁcado e em condições de
servir o Rotary na condição de Governador de Distrito, não tendo que limitar-se aos nomes
sugeridos pelos clubes (13.020.5).
O Presidente da Comissão de Indicação notiﬁcará ao Governador o nome do candidato
escolhido dentro de 24 horas após o encerramento dos trabalhos da reunião da Comissão de
Indicação.
O Governador deverá então informar aos clubes do Distrito, o nome e o clube do candidato
designado até 72 horas do recebimento da notiﬁcação do Presidente da Comissão de
Indicação. Deverá o Governador oﬁcializar a indicação em quinze dias caso não haja nenhuma
manifestação contraria por parte dos candidatos não indicados. Caso não se chegue a um
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consenso sobre a indicação, e em obediência ao que dispõe a seção 13.020.7, dar-se-á nova
votação, via postal, até o dia 28 de fevereiro de 2021. O rotariano opositor que discordar da
decisão deverá ter obrigatoriamente participado do processo seletivo como candidato e
seguir-se-á o que preceitua as seções 13.020.7 a 13.020.11 do Manual de Procedimento 2019.
Inexistindo oposição, o Governador declara o candidato selecionado pela Comissão como
Governador Designado e notiﬁcará aos clubes do Distrito.
Dada a necessidade de cumprimento do que dispõe a Seção 13.010, do Artigo 13, do
Regimento Interno do RI, os prazos especiﬁcados no presente edital serão improrrogáveis.
Varginha, MG, 19 de outubro de 2020.
Silveira Umbelino Dantas - Governador do Distrito 4560 2020-21 de RI.

ABERTO O PROCESSO
PARA INDICAÇÃO DO
GOVERNADOR (A)
PARA 2023-24

Rotary
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EVENTOS DO DISTRITO
No dia 17 de outubro aconteceu o Seminário do Distrito 4560 com Palestras sobre
Imagem Pública, Meio Ambiente e Sustenbilidade.

PALESTRANTES

NOVEMBRO de 2020

Gilberto Soares

Antônio Elcio

Aristides Garcia

Presidente
Rotary Club Bambuí

Instrutor Distrital
Rotary Club de
Elói Mendes

Comissão Distrital
do Meio Ambiente e
Sustentabilidade
Rotary Club de Arcos

Wellington Borges

Denise Vieira

Secretário Executivo
Distrital e Sistema
Gestor
Rotary Club de Itaúna

Coordenadora Regional da
Imagem Pública 2020-20203
para Região 29, parte da Zona 24
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EVENTOS DO DISTRITO
Visita oﬁcial do Governador Silveira Umbelino e da Coordenadora Distrital Heliane Dantas
ao Rotary club de Itapecerica
Participação ativa dos companheiros!
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Clubes em ação
O dia das crianças foi comemorado com muita alegria pelo rotaru Club de Itapecerica!
Rotarianos e comunidade participaram do Passeio Ciclístico em comemoração à data.
Iniciativa dos ciclistas de Itapecerica e apoio do Rotary, Lions e São Jorge Bikes. Uma manhã
de muita alegria pelas ruas de nossa cidade.
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Clubes
em ação
Rotary de Itaúna Cidade Educativa, através da Fundação Rotária, fez a grande e importante
doação de um aparelho de Eletrocardiograma e de um Doppler Fetal à Policlínica Dr. Ovídio
Nogueira Machado.
O secretário de saúde de Itaúna, Dr. Fernando Meira, Dulcimar Maria, técnica de ECG e
Renata Lacerda, coordenadora de enfermagem da Policlínica receberam os aparelhos das
mãos dos rotarianos do Rotary de Itaúna Cidade Educativa.
São feitos mais ou menos 600 exames de
eletrocardiograma somente no aparelho de
eletrocardiograma mensalmente.
Estes aparelhos serão muito úteis para a nossa
população.
Com o lema rotário “O ROTARY ABRE
OPORTUNIDADES”, mais um grande projeto
para ajudar a melhorar a vida de nossa
sociedade foi executado pelo Rotary de Itaúna
Cidade Educativa.

@useparaisodascapas
rededelojasparaisodascapas
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Clubes em ação
Zé Gotinha e os integrantes do Rotary e Interact club de Oliveira, Convocaram a Mulher
Maravilha para dar um apoio especial ao dia D "Campanha Mundial da Paralisia Infantil e
Multivacinaçao " , ela já aproveitou para alertar as mulheres e homens da importância do
exame de mamas "Se toque, Se ame" .

O Rotary Club de Oliveira realizou, na manhã do dia 22/10/2020, a doação de vários
equipamentos à Vila Vicentina Joaquim Laranjo Costa.
Os produtos (1 computador, 6 cadeiras de banhos, 1 cama hospitalar e 3 colchões hospitalar
com capa) foram adquiridos com Subsídio Distrital do Distrito 4560 de Rotary International.
Vale acrescentar que a arrecadação é fruto de trabalho do Governador Béze durante seu ano
rotário, a quem cumprimentamos.
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Clubes
em ação
Rotary Club de São Tiago e Casa da Amizade no Dia D da Campanha Nacional de
Multivacinação e Poliomielite!
O Zé Gotinha fez a alegria das Crianças que além de pirulito e balas,ganharam um lindo
adesivo de coragem!
Na oportunidade distribuímos Panﬂetos informativos sobre a importância da vacina e a
grande contribuição do Rotary na Campanha Mundial de erradicação da Pólio.
Agradecemos aos Postos de Saúde de São Tiago e suas equipes pela oportunidade e apoio.
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Clubes
em ação
O Rotary de Divinópolis Leste e a comissão social da Amizade se uniram para doar 2500
fraldas geriátricas e vários fardos de papel higiênico para a Vila vicentina que atende idosos
carentes de nossa comunidade.
Parabéns aos envolvidos. É o rotary fazendo a diferença.

www.entervia.com.br
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Clubes
em ação
Replantio de árvores na Av. Gabriel da Silva Pereira
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Interact
em ação
Projeto Reﬂorescer.
Dia 01 de Outubro, o Rotary e Interact Club de Oliveira realizaram o plantio de 1000 sementes
de várias espécies de árvores dentre elas nativas, frutíferas etc.
Este projeto que visa o meio ambiente tem como objetivo o plantio
de mais de 5.000 sementes no decorrer do ano rotário (junho de
2020, até julho de 2021).
Nossos agradecimentos a Companheira Aninha, do Rotary
Club de Caxambu, que fez a doação das sementes e a todos
os funcionários do Parque João Reis, que estão ajudando no
plantio das sementes.
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VISITA À FÁBRICA DE PANETONE
No sábado chuvoso do dia 24 de
outubro, o Governador e a
coordenadora Heliane,
acompanhados de alguns
companheiros, estiveram na
fábrica da Cecoti para um dia de
degustação de panetones.
Mas degustar não é só provar o
sabor delicioso do panetone, é
conhecer a história das pessoas
que todos os dias amassam esse pão pelo pão de cada dia.
Descobrimos que o nosso Panetone da Amizade ajuda familias inteiras a ter esperança de
manter seus empregos num momento tão difícil. Bendita hora em que pensamos em doar para
a Fundação Rotária através dessa campanha de sabores com gostinho de natal.
Como é bom poder presentear os amigos e familiares com algo tão cheio de simbolismo: de
amizade, de compromisso social, de espírito de doação.
Ser rotariano é fazer a diferença no mundo!

NOVEMBRO de 2020
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Transforme um panetone em
ações de amor pelo mundo inteiro!

Natal, época de renovação, de promover o amor,

a esperança, de ser grato pela vida, família e amigos
que tornam a nossa caminhada mais leve e prazerosa.
Época de demonstrar o prazer de ser Rotariano e
tornar o mundo um lugar melhor através de nossas
ações, projetos e doações.
O panetone da amizade nos permite presentear a
quem queremos bem e, ao mesmo tempo, salvar vidas
por todo o mundo através de nossas doações à
Fundação Rotária.

Feliz Natal e um 2021
de esperança e muita amizade!
Acesse vendas.rotary4560.org.br
e faça seu pedido até 15/11/2020
COMPRE HOJE

Distrito 4560
NOVEMBRO de 2020
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ASR EM AÇÃO
As companheiras da ASR de Boa esperança ﬁzeram uma
linda festa para comemorar o dia das crianças da Casa Lar.

NOVEMBRO de 2020
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A ASR de Boa Esperança sempre atuante! As companheiras se juntaram ao
movimentoOUTUBRO ROSA em prol da saude das mulheres e num segundo momento
realizaram uma carreata pela conscientização da necessidade da erradicação da pólio.
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ASR EM AÇÃO
A Casa da Amizade de Bom Sucesso e sua Presidente Ida promoveram a
doação de roupas de cama para os assistidos carentes da cidade.
Bela atitude! Parabenizamos!

NOVEMBRO de 2020
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ASR EM AÇÃO
A casa da Amizade de Itaúna, junto com algumas famílias ﬁzeram 430 sacolinhas para
distribuir no dia das Crianças em vários pontos da cidade.

ASR Itaúna: Hoje a Casa Amizade de Itaúna
fez a doação de papel higiênico e
desinfetantes ao Asilo Frederico Ozanam.

NOVEMBRO de 2020
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ASR EM AÇÃO
ASR de Itapecerica apóia o OUTUBRO ROSA!
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ASR EM AÇÃO
A Coordenadora Heliane, cumprindo a
agenda de outubro, se reuniu
virtualmente com as companheiras das
ASRs de 5 áreas do Distrito 4560.
Excelentes reuniões, com a
participação efetiva dessas mulheres
batalhadoras que fazem a diferença em
suas comunidades!
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SEU CLUBE TAMBÉM PODE

NOVEMBRO de 2020
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MAIS DUAS EMPRESAS CIDADÃS EM NOSSO DISTRITO.
PARABÉNS AOS ENVOLVIDOS!

NOVEMBRO de 2020
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C

om o ﬁm de deixar mais claro os critérios de elegibilidade
para 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:
•
•

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

VOCÊ
VOCÊPODE
PODE
SER
SERUM
UMDOADOR
DOADORTAMBÉM!
TAMBÉM!
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Ajude-nos a DIVULGAR o Nosso
Distrito

DIVULGUE AS AÇÕES E PROJETOS DO SEU CLUBE
NOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO DO DITRITO 4560

Site do Distrito 4560 (rotary4560.org.br)
Wellington José Borges - Rotary Club Itaúna Cidade Educativa
WPP: (37) 98412-9191
imagem.publica@rotary4560.org.br

Envie suas fotos para a Revista Rotary Brasil
Após a realização do seu projeto através do link abaixo:
http://revistarotarybrasil.com.br/rotary-content/content/submit
NOVEMBRO de 2020
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@lets.sum
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Let’s Sum

@sum_let

www.letssum.com.br

(37) 99838-8990
Av. Dr. Miguel Gonçalves, 1611
Bairro das Graças - Itaúna - MG
pousadavovoeva@gmail.com
@pousadavovoeva
Pousada Vovó Eva

www.pousadavovoeva.com.br

(31) 98406-1214
@multimarcasconsorciosmatriz
Multimarcas Consórcios

www.multimarcasconsorcios.com.br
NOVEMBRO de 2020
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Rotary Club Elói Mendes

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

Rotary Club de Pimhuí
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Rotary Club de Itapecerica

Rotary Club de Três Corações
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