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Conquistou + 1 associado hoje?
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Mensagem recebida do Coordenador 
Regional Cp Hugo Dorea.
Estamos caminhando ...
Trabalho conjunto de todos nós!
Reter e crescer. 
Parabéns!
Vamos em frente nesta CONEXÃO !! 

Caro Governador Paulo Lima, parabéns 
para você e para todos os rotarianos do 
Distrito 4560! Vocês ultrapassaram a baliza 
inicial dos 1.108 associados (1/jul/2019) e 
hoje contam com 1.158 rotar ianos 
( 3 0 / s e t / 2 0 1 9 ) .  Va m o s  e m  f r e n t e , 
incentivando ainda mais os líderes distritais 
e dos clubes, lembrando que o nosso 
c o m p r o m i s s o  c o n t í n u o  c o m  o 
desenvolvimento do quadro associativo é 
essencial à saúde do Rotary. Especialmente 
em 2019-2020, o Presidente do RI, Mark 
Maloney, nos desafia a crescer para melhor 
atender as necessidades das nossas 
comunidades e do mundo! Para que o 
Rotary cresça, é preciso engajar (reter) os 
associados atuais e atrair novos, além disso 
novos clubes devem ser organizados. 
Destaco que, os líderes distritais e dos 
clubes devem ser os grandes protagonistas 
de mudanças e inovação nos clubes. O 
Rotary nunca teve tantas oportunidades 
para criar uma experiência de clube 
adequada a todos os associados. Ao 
trabalharmos juntos e aprendendo uns com 
os outros, poderemos alcançar metas 
desafiadoras e fazer com que 2019-2020 
seja um ótimo ano para o Rotary. Estou 
ansioso para ver tudo o que você e os 
rotarianos do D4560 conquistarão nesse 
ano sob o lema O Rotary Conecta o Mundo.

Grande abraço,

Hugo Dorea
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Traga sua familia 

Caros companheiros rotarianos e 
membros da familia do rotary,

Presidente do Rotary Internacional
Mensagem do

Distrito 4560

Rotary

Aqui nos Estados Unidos, mais um verão 

está caminhando para o seu fim. Para a 

família Maloney, todo verão termina com 

uma visita à minha cidade natal, Ridgway, 

Illinois, para o festival anual do Dia da 

Pipoca, onde tenho a honra de servir como 

o “Rei da Pipoca”, fazendo o papel de 

mestre de cerimônias dos eventos.

Independentemente da estação do ano, 

cada família tem suas próprias tradições. 

Gostaria de sugerir uma para vocês: 

e n c o n t r e m  u m a  o p o r t u n i d a d e  d e 

apresentar o Rotary à sua família. Uma das 

tradições da minha família é levar nossas 

filhas e netos à Convenção do Rotary 

International. A Convenção de 2020 em 

Honolulu será uma maneira maravilhosa de 

ap resen ta r  seus  fi lhos  e  ne tos  à 

internacionalidade do Rotary. Estamos 

planejando muitos eventos voltados à 

família para que todos possam aproveitar.

Qualquer momento é certo para apresentar 

levar pessoas da nossa família a conhecer 

um projeto rotário ou participar de uma 

campanha de arrecadação de fundos. 

Talvez você não tenha visto muitos eventos 

para a família oferecidos pelo seu clube. E é 

justamente por isso que uma das minhas 

principais prioridades este ano é fazer com 

que a maioria dos eventos do Rotary seja 

receptiva aos membros das nossas 

famílias.

Devemos promover uma cultura em que o 

Rotary não venha a competir com as 

famílias, mas sim complementá-las. Nunca 

devemos colocar os associados numa 

posição em que tenham quer escolher entre 

sua família e seu clube. Para tanto, 

devemos ser realistas em relação às 

nossas expectativas, atenciosos quanto à 

programação dos nossos clubes e 

acolhedores em relação às crianças e 

adolescentes que nos honram com sua 

presença em nossos eventos.

Muitas vezes, os jovens profissionais 

que o Rotary precisa atrair para 

continuar sendo dinâmico no século 21 

são as mesmas pessoas que têm as 

maiores responsabilidades familiares. 

Não devemos manter esses jovens 

afastados das suas famílias realizando 

eventos à noite e nos fins de semana nos 

q u a i s  s e u s  fi l h o s  n ã o  p o s s a m 

comparecer.

Por muito tempo, fechamos as portas de 

muitos eventos rotários para nossos 

filhos e netos, e até mesmo para os 

nossos cônjuges. Que oportunidades 

desperdiçadas são essas! Toda chance 

que temos de ofertar o presente do 

Rotary aos jovens é algo que devemos 

aproveitar para Fazer o Rotary Crescer e 

garantir que a próxima geração esteja 

totalmente engajada com o alcance da 

nossa Missão.

Portanto, vamos abrir nossas portas e 

fazê-lo de uma maneira divertida, com 

oportunidades que façam com que 

nossos filhos e netos queiram aprender 

mais sobre o Interact, Rotaract, RYLA e 

Rotary. Devemos começar aos poucos, 

talvez realizando algumas reuniões 

m a i s  c o n d u c e n t e s  a o s  n o s s o s 

familiares, para então expandir a sua 

participação no dia a dia rotário.

Levar crianças e adolescentes a eventos 

rotários não apenas faz bem para nós 

como as expõe ao mundo! Faça deste 

um ano memorável para sua família – e 

um ano inesquecível para a família 

rotária para que entre num ciclo de 

franca constante expansão, já que O 

Rotary Conecta o Mundo!

Presidente do Rotary International
Mark Maloney
Rotary de Decatur - Estados Unidos

Diretor do Rotary International
Mário César Martins de Carmargo
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Apollo 11 e quadro associativo: nada a ver?

Você sabia que Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar 

na Lua, em 20 de julho de 1969, há 50 anos, era 

associado honorário do Rotary Club de Wapakoneta, no 

Estado de Ohio? E ele não estava sozinho. Os 

astronautas Frank Borman, Gordon Cooper e Alan 

Shephard Jr. também eram rotarianos honorários – 

respectivamente, dos Rotary Clubs de Houston, Space 

Center (Houston), no Estado do Texas, e Derry, no Estado 

de New Hampshire. Portanto, apesar de sonhar com a 

Lua, os rotarianos sempre mantiveram os pés na Terra…. 

Bem, nem sempre.

Conseguiríamos realizar essa proeza hoje, em 2019? A 

tecnologia deu um salto, a capacidade de processamento 

dos computadores da Apollo 11 caberia num computador 

médio atual e o conhecimento estelar e planetário foi 

exponencializado. Mas o que dizer do fator humano e 

social?

Os jovens engenheiros millennials aceitariam o risco de 

algum erro e explodir o foguete, como ocorreu com a 

Apollo 1, em 27 de janeiro de 1967? Confiaríamos nas 

equipes de trabalho atuais, com aversão ao risco e às 

gestões autoritárias? Teríamos que montar equipes 

polit icamente corretas? As mídias sociais não 

implodiriam o projeto diante do primeiro revés? O 

orçamento bilionário seria aprovado num mundo com 

tantas necessidades prementes?

Mas o diretor ensandeceu? O que isso tem a ver com o 

quadro associativo do Rotary?

O fato de que vários astronautas foram rotarianos é 

apenas sinal do prestígio que a instituição desfrutava 

junto aos líderes da comunidade. Tratava-se de um bônus 

colateral. A mensagem é de que, nos últimos 50 anos, a 

sociedade mudou visceralmente e nós, lideranças, temos 

que acompanhar essa tendência, agora numa velocidade 

em escala geométrica, e não mais aritmética.

Se não sintonizarmos a frequência da mudança, não 

superaremos o desafio de fazer o Rotary crescer, 

proposto pelo presidente Mark Maloney. No Brasil e na 

América do Sul, somamos 74 mil rotarianos, contra 81 

mil em 2011. Perdemos 10% do quadro associativo – 

menos do que os EUA e Japão, os quais perderam 20% 

cada.

Qual a fórmula do crescimento? Explorar os vazios 

geográficos do Rotary? Temos 3.500 clubes na 

América do Sul, mas estamos presentes em menos de 

mil cidades.

Fundar clubes satélites? Há vários casos de sucesso 

em inúmeros distritos, e parece ser essa uma 

alternativa à fórmula tradicional de clubes com 

exigências de frequência e periodicidade de reuniões.

Elevar o Rotaract? Uma injeção de ânimo parece ter 

tomado conta dos jovens, afinal, eles foram 

reconhecidos oficialmente como parceiros presentes 

do Rotary – não sendo mais vistos como um futuro 

indefinido, o que estimulava a deserção.

Talvez a fórmula seja uma mescla de todos esses 

caminhos apontados. Como diretor, venho liderando 

pelo exemplo ao comparecer e confirmar presença em 

18 seminários sobre quadro associativo – organizados 

entre 3 de agosto e 7 de dezembro. Presença inclusive 

nos cinco distritos brasileiros que, por registrarem entre 

1.100 e 1.200 associados, sofrem com a perspectiva 

de um novo redistritamento. Nossa tarefa, nesse caso, 

é ajudá-los de forma saudável a superar a marca de 

1.300 associados até julho de 2020, evitando, assim, a 

“degola”.

O que valeu para a Nasa de 1969 que ainda vale para o 

Rotary de 2019 em nosso continente? O sentido de 

missão, de trabalho conjunto, de foco nos objetivos, de 

aceitação dos riscos e de superação dos reveses e do 

pessimismo. Tais serão nossas diretrizes. Não 

construiremos foguetes, mas conexões entre as 

pessoas para continuar nossa missão de fazer o bem 

para o mundo, para as comunidades e para nós 

mesmos.

Distrito 4560

Rotary

setembro de 2019agosto de 2019 08setembro de 2019 4



Distrito 4560

Rotary

Mensagem do
Governador Distrital
Paulo Lima

sem conhecimento não é possível amar, já 

dizia o saudoso Governador do ano rotário 

60/61, Almir Paula Lima. É preciso 

conhecer para gostar e navegar nas 

inúmeras ondas do servir que a instituição 

Rotary nos coloca à disposição.
O próprio Paul Harris viveu plenamente 

este processo por ocasião de suas 

viagens pelo mundo onde sempre 

manifestava a importância do acesso ao 

c o n h e c i m e n t o  c o m o  r e q u i s i t o  à 

compreensão e à paz mundial.

O aprimoramento e a disponibilização da 

educação básica em nível adequado para 

o homem é, portanto, requisito primeiro 

para o conhecimento e exercício da 

cidadania.
E o Rotary no Brasil tem se preocupado 

com isto desde a 1a Convenção Rotária 

Brasileira em 1927 no Rio de Janeiro, onde 

ocorreu a recomendação de Rotary 

In te rnac iona l  aos  demais  c lubes 

instalados: “[...] comemorem o 50° 

aniversário da instituição da República no 

Brasil, doando, cada um à cidade onde 

funciona, um edif ício destinado à 

instrução primária, que se denominará 

EDUCAÇÃO BÁSICA E 
ALFABETIZAÇÃO

“Rotary é fundamentalmente um processo 

educativo que ajuda o homem a manter os 

pés no chão ajudando-o a entender o que 

há de melhor e o que há de pior nas 

coisas.” (Resposta à  provocação de 

Edwin J. Brown reitor da Universidade de 

St. Louis e associado do Rotary Club de 

St. Louis no Missouri)

O Rotary tem mantido ao longo de sua 

centenária existência estreita relação de 

preocupação com o aspecto educacional 

do homem. Uma constatação rápida desta 

afirmação pode ser conferida em qualquer 

ferramenta de buscas na internet onde 

digitando o termo “Rotary e as escolas” 

teremos disponíveis para consulta mais de 

cinco milhões de resultados.
Desconsiderando as restrições existentes, 

t a l  f a t o  d e m o n s t r a  c l a r a m e n t e  a 

importância que nossa instituição sempre 

deu às questões da educação como meio 

de formação da cidadania nos homens.

Entre as áreas de enfoque para projetos 

rotários, se destaca a “Educação básica e 

alfabetização” que, sem dúvida exercerá 

forte influência nas demais áreas. O acesso 

ao conhecimento influencia na melhoria de 

todas as demais áreas de enfoque. Ainda, 
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Escola Rotary a ser inaugurada no dia 15 

de novembro de 1939 [...]”.
AMARANTE, Alberto Pires. Contribuição à 

história do Rotary no Brasil. Rio de 

Janeiro: Brasil Rotário, 1973.

Posteriormente, apoiando a proposta por 

unanimidade, os Rotary Clubs do Brasil 

assumiram a responsabilidade de, por 

meio de uma campanha, tornar a educação 

primária obrigatória em todos os Estados 

da União.
Esta ação se refletiu também no nosso 

Distrito, onde foram disponibilizadas 

edificações e instituídas as Escolas Rotary 

em algumas cidades.
Com a evolução dos tempos as Escolas 

Rotary foram algumas sendo extintas e 

muitas prevalecem até hoje no Brasil 

oferecendo educação de alto nível. Porém 

todas elas deixaram um legado de 

contribuição ao processo educacional 

b r a s i l e i r o ,  q u e  c o n t i n u a  a  s e r 

incrementado através dos projetos 

rotários naquela área de enfoque.

Hoje, segundo o IBGE, ainda são mais de 

775 milhões de pessoas com mais de 15 

anos anal fabetas no mundo.  Isso 

representa 17% da população adulta do 

planeta. No Brasil ainda temos cerca de 

11,3 milhões de analfabetos.  O índice 

triplica na população acima de 60 anos, 

pois foram pessoas que não tiveram 

contato com a expansão da escola pública.

As consequências do analfabetismo são 

terríveis para o indivíduo e para um país. A 

pessoa acaba se excluindo ficando à 

margem da sociedade, com vergonha da 

sua situação. Numa sociedade onde tudo é 

escrito é indigno para um adulto pedir 

ajuda constantemente e não ser capaz de 

preencher um formulário ou ler uma placa. 

Para o país é uma geração de cidadãos que 

se perde e que não estarão aptos para 

desempenhar funções que exijam esforço 

intelectual, ainda que pequeno.

Precisamos, portanto,  continuar a 

fortalecer a capacidade das comunidades 

apoiarem educação básica e alfabetização, 

reduzir a disparidade de gêneros na área 

educacional e aumentar a alfabetização de 

adultos.

O conhecimento CONECTA as pessoas e 

desperta o interesse.  Os projetos em 

Educação Básica e Alfabetização ocupam 

o quarto lugar dentre as seis áreas de 

e n f o q u e  d e  R o t a r y.  P o r t a n t o ,  a 

implementação de projetos de subsídios 

distritais e globais nesta área deveria 

receber maior atenção por parte dos 

rotarianos nos locais onde se detecta a 

necessidade.

setembro de 2019agosto de 2019 08setembro de 2019 6



METADE DO PRESENTE JÁ FOI ABERTA

Temos dito em nossas visitas oficiais que cada 
clube visitado é um presente que abrimos. E a 
cada presente estamos abrindo o “presente 
maior” que é o nosso Distrito 4560.
E já abrimos 34 presentes até agora, ou seja, 
metade do “presente maior” já está aberta. 
Também, a cada presente aberto sentimos o 
carinho dos rotarianos e rotarianas que nos 
recebem e somos gratas por isso.
Mas quero destacar aqueles presentes dos 
clubes que possuem as Casas da Amizade, 
onde, temos tido o privilégio de poder 
conhecer mulheres e companheiras que são 
diferenciadas. A cada recepção das ASR's que 
participamos ampliamos nossa alegria e 
satisfação em coordenar esta instituição, que 
também é uma “máquina de fazer amigas”.
Cada gesto, cada olhar, cada abraço das 
companheiras da ASR demonstra o zelo de 
nos fazer sentir em casa e sermos felizes em 
nossas estadias.
Tem sido uma experiência inenarrável tudo 
isto! Uma aventura alimentada pelas energias 
e amizades de cada clube...  algo nunca iremos 
esquecer e marcará nossa vida.
Obrigada à nossa equipe distrital e demais 
companheiras.  
CONEXÕES só ocorrem se gerarem algum 

Distrito 4560

Rotary

Mensagem da
Coordenadora Distrital

Selma Lima

resultado, e, penso que nestas conexões 
estamos, com certeza, construindo 
verdadeiras casas de amizades para 
aumentarmos nossas ações em prol das 
nossas comunidades.
Setembro... “Mês da Educação Básica e 
Alfabetização”... Temos no Brasil 11,5 
milhões de pessoas acima de quinze anos 
analfabetas... 11,5 milhões de “estrangeiros 
dentro de seu próprio país”, segundo o 
depoimento de um brasileiro analfabeto. 
Portanto, 11,5 milhões de razões para 
conectarmos em prol de ações e projetos 
no sentido de amenizar este quadro que 
t o r n a  o  c i d a d ã o  i n c a p a c i t a d o  a o 
conhecimento.
Muito trabalho ainda pode ser feito nesta 
área de enfoque rotário. Mãos à obra 
companheiras!
CONECTAR PARA ALFABETIZAR!

Selma Castejon Branco Alves Lima
Coord da ASR – 2019/20

setembro de 2019agosto de 2019 08setembro de 2019 7



Distrito 4560

Rotary

campanha brasileira de prevenção ao suicídio que 
nasceu no ano de 2015, como uma forma de 
conscientização e abordagem do tema junto a 
população. A campanha surgiu da iniciativa de 
instituições como o Centro de Valorização da Vida 
(CVV), do Conselho Federal de Medicina (CFM) e 
da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP). A 
escolha do mês de setembro pautou-se no fato de 
que desde 2003, o dia 10 de setembro é 
reconhecido como Dia Mundial de Prevenção ao 
Suicídio.

A cor amarela, que dá nome à campanha, foi 
inspirada na história de Mike Emme, um jovem 
americano de 17 anos que em 1994, tirou a própria 
vida dirigindo seu carro amarelo. Em seu funeral 
foram distribuídos por familiares e amigos cartões 
com fitas amarelas e mensagens de apoio para 
pessoas que estivessem enfrentando o mesmo 
desespero de Mike, e assim a mensagem foi 
inspirando iniciativas como essa, mundo afora.

Apesar de um tema ainda cercado de tabus, o 
suicídio precisa e deve ser abordado e igualmente 
considerado questão de saúde pública. As 
estatísticas mostram que em média 32 pessoas se 
matam por dia no Brasil. E não é só quem está 
deprimido que comete suicídio – esse é um ledo 
engano. A desesperança, o desemprego, doenças 
terminais, perdas, bullying, baixa-estima entre 
outras razões, figuram entre as causas e 
motivações para o suicídio. Mariana Tavares 
(2018) – psicóloga, conselheira e coordenadora da 
Comissão de Psicologia Clínica do Conselho 
Regional de Psicologia de Minas Gerais, afirma 
que “o suicídio é de multicausalidade”. Torna-se 
importante alertar e diminuir os tabus ligados ao 
suicídio, não apenas em Setembro, mas em todos 
os dias do ano. 

Geralmente um suicídio é precedido por um 
pedido de socorro, emitido de diversas maneiras – 

inclusive com o silêncio. É preciso estar atento 
aos sinais.

Por isso a importância de criar possibilidades 
para que o outro fale sobre sua dor. Praticar a 
empatia sem julgamentos.

Levar a sério é fundamental; caso não saiba 
como ajudar, é preciso que esse indivíduo 
encontre acolhimento e escuta. Converse com a 
família, peça ajuda a outros amigos ou o 
encaminhe a espaços terapêuticos e/ou 
serviços especializados em saúde mental.

Ainda segundo Mariana Tavares (2018) “somos 
uma sociedade que realiza demandas mas, 
deseja pouco”. A tristeza não pode ser vista. Ela 
não aparece nas redes sociais; não pode ser 
curtida, comentada ou compartilhada. Mas, 
também, ao mesmo tempo somos seres de fala. 
E é ela que nos humaniza. Falar alivia. Falar 
sobre sua história é construir sua história.

Por isso, falar a respeito do suicídio precisa 
deixar de ser um tabu. Bem como propiciar a 
escuta daqueles que apresentam ideação 
suicida e ou encontram-se em sofrimento, deve 
ser uma constante para além de Setembro.

O Rotary pode fazer a diferença apoiando 
iniciativas existentes como o CVV e ou criando 
comissões e espaços grupais em seus clubes, 
onde o acolhimento e a escuta da comunidade 
possa ocorrer. Cuidar do outro também é uma 
forma de se conectar com o mundo. 

Façamos a nossa parte!

Cláudia Aline Carvalho Esposito – Psicóloga. 
Especialista em Saúde Pública e em Dependência  
Raimunda Pereira – Psicóloga. Psicanalista – CRP: 
04/2861Química – Conselheira do XVI Plenário do 
CRPMG – CRP:04/19507 Maria Geralda 

Referências: 
TAVARES, Mariana – 2018.
https://www.brasildefato.com.br/2018/09/26/umasoc
iedade-que-discute-porte-de-arma-esta-na-
contramao-da-prevencao-dosuicidio/
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Setembro_Amarelo
http://saude.gov.br/saude-de-a-z/suicidio

Autoras do RC Lavras Sul

SETEMBRO AMARELO: 

A  I M P O R T Â N C I A  D A 
CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O 
SUICÍDIO E A VALORIZAÇÃO DA 
VIDA

O Setembro Amarelo é uma 
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Calendário de Visitas Oficiais do Governador
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01/out  Itapecerica    terça-feira

02/out  Camacho     quarta-feira

03/out  Carmo da Mata   quinta-feira

15/out  Pouso Alegre das Geraes quarta-feira

17/out  Poços de Caldas Sul  quinta-feira

21/out  Bom Sucesso   segunda-feira

22/out  Três Pontas    terça-feira

23/out  Boa Esperança   quarta-feira

29/out  Córrego Fundo    terça-feira

30/out  Candeias      quarta-feira

31/out  Campo Belo     quinta-feira

Visitas de outubro

02/set  Monte Sião    segunda-feira

03/set  Mateus Leme-Centro   terça-feira

09/set  Três Corações   segunda-feira

10/set  E-Club Esperanto Brasil  terça-feira

11/set  Cambui    quarta-feira

12/set  Ouro Fino      quinta-feira

16/set  Pinhui     segunda-feira

17/set  Pimenta    terça-feira

18/set  Carmo do Rio Claro  quarta-feira

24/set  Alfenas Norte     terça-feira

25/set  Alfenas    quarta-feira

26/set  Guaxupe    quinta-feira

27/set  Guaxupe Cafezais   sexta-feira

30/set  Oliveira    segunda-feira

Agenda de Setembro
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Rotary

Resolvemos pelo lançamento desta 
campanha no Distrito pelos seguintes 
motivos:

1. A Campanha é a “cara” do Rotary: é uma 
campanha saudável e tem o apelo do Natal e da 
família - é uma das nossas metas este ano 
rotário aproximar das famílias;

2. Temos três pilares como metas este ano 
rotário: a) o aumento do nosso quadro 
associativo (DQA); b) a Fundação Rotária e c) a 
Imagem Pública de nossa instituição. A 
Campanha do Panetone da Amizade, de 
imediato, atende a duas destas metas: 
arrecada para a Fundação Rotária, voltando 
em forma de recursos para o FDUC para os 
Projetos de Subsídios Distritais e trabalha a 
Imagem Pública do Rotary, pois, teoricamente, 
ao confeccionarmos os milhares de panetones 
em embalagens com o nosso logotipo e 
mensagens rotárias, serão milhares de 
pessoas que terão acesso direto à marca 
“Rotary”, fora os familiares que estarão em 
volta da mesa e poderão ter a curiosidade e 
interesse em conhecer nossa instituição;

3. Os problemas que haviam em relação à 
logística foram resolvidos. O produto será 
entregue pelo próprio fabricante no endereço 
indicado do responsável pela campanha no 
clube;

4. Incrementamos as opções: poderão ser 
escolhidos dois sabores: de frutas e de gotas de 
chocolate;

5. A qualidade permanece a mesma, sendo que 
o fabricante está dentro do nosso Distrito, o que 
faz que estejamos movimentando nossos 
investimentos em Minas Gerais e não em outro 
estado, criando oportunidade de novas 
parcerias;

Solicitamos ao estimado Cp(a) Presidente que 
esteja comprometido com esta busca de 

arrecadação para nossos projetos e 
divulgação de nossa imagem pública, 
organizando seu clube, motivando os seus 
associados no sentido de se organizar uma 
Comissão encarregada de fazer um trabalho 
entre os companheiro(a)s, famílias e 
empresas para a aquisição do produto. 
Oferecerem às empresas e firmas para que 
presenteiem seus funcionários no final de 
ano demonstrando compromisso social 
através de nossa instituição.
Enfim, pedimos que leiem o edital da 
campanha atentamente e participem desta 
ação com entusiasmo e alegria.
Temos a convicção de que, uma vez 
consolidada, esta forma de arrecadação para 
os nossos projetos se firmará como excelente 
e  nos  p roporc ionará  cond ições  de 
aumentarmos o número de projetos distritais 
oferecidos aos nossos clubes.

Pedimos o esforço e engajamento de todos 
nesta busca e damos algumas sugestões:

a) OFERECER o produto aos empresários 
que queiram dar um presente de qualidade 
aos seus funcionários a um preço bem 
melhor que os produtos similares no mercado 
demonstrando compromisso social através 
da marca "Rotary";
b) Os próprios associado(a)s adquirirem o 
produto para família ou para doar ao Natal de 
Lares de Idosos e Creches de crianças 
carentes;

Outras idéias podem aparecer se usarmos a 
criatividade e peculiaridades de cada clube. 
Façam uma reunião entre os responsáveis 
para discuti-las e colocarem em prática!

Caso tenham dúvidas,  contatem os 
responsáveis pela campanha e plantem esta 
ideia em seus clubes.

Contamos com você nesta CONEXÃO!!
Att
Paulo LIma
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CONECT ROTARY

Hoje o Rotary se encontra com 
d é fi c i t  d e  p r e s e n ç a  d o s 
Companheiros nos Seminários e 
Assembleias Distrital, devido a 
problemas pessoais, locomoções e 
até financeiros. Além disto, a nossa 
comunicação hoje na sua maioria é 
feita através da nossa carta mensal e 
dos e-mails, as vezes limitando o 
alcance dessas informações para os 
Companheiros. 

D i a n t e  d e s t e  c e n á r i o  r e a l , 

n e c e s s i t a m o s  u r g e n t e m e n t e 

conectar o Rotary. Apresentamos 

um projeto com muito sucesso, o 

CONECT ROTARY, que consiste em conectar todos os companheiros 

digitalmente, por mídias digitais e redes sociais,( Carta Mensal, e-mails, 

Facebook, WhatsApp, Youtube e Instagram além de outros), com anúncios de 

eventos, transmissões ao vivo, inclusive as reuniões ordinárias dos seus 

clubes e anteriores, com acesso exclusivo dos companheiros. 

Desta forma o CONECT ROTARY, terá eficiência de no mínimo 70% de alcance 

de informação e presença de Companheiros em nossos eventos.

Exemplo e alcance de publicidade no teste CONECT ROTARY: No dia 13 de 

julho, passado, tivemos o Seminário em Pouso Alegre, na Associação 

Comercial, com transmissão ao vivo, via Youtube. Estando presente 

fisicamente 35 Companheiros, além de mais de 200 visualizações, apenas com 

uma das ferramentas que o CONECT ROTARY oferece.

Para o Rotary Clube que tiver interesse em conectar-se, o Companheiro Tiago 

Martins, do Rotary Clube Pouso Alegre Sul, coloca a disposição maiores 

informações sobre como aderir ao projeto, além de colocar, todo suporte 

técnico e treinamento sem custos para os clubes. Contato através do e-mail: 

ulysses@digitalenergy.com.br
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No dia 03/08 cumprimos o nosso terceiro 
compromisso de treinamento do ano rotário da 
CONEXÃO: o Seminário Setorial da Área 4 – 
DQA e FR - em Boa Esperança. 

Tivemos 34 rotarianos presentes, 12 clubes, 
sendo 7 deles da Área 4 (que possui 8 clubes).
Avalio que o encontro foi dos mais produtivos 
e com mais interação entre facilitadores e 
participantes. 

Parabéns a todos os envolvidos em especial 
aos facilitadores da Equipe da Conexão pelo 
comprometimento  e disponibilidade. 

No dia 10 Lavras sediou o SEMINÁRIO DOS 
COORDENADORES REGIONAIS DE DQA,  FR 
E IP.
Dia 24 prosseguindo com o Setorial da Area 3 
em Caxambu.

E VAMOS EM FRENTE NESTA CONEXÃO!!

EVENTOS DISTRITAIS
AGOSTO/2019

ABTRF Cp Alecio Mendes

Gov Ângelo Freitas
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Rotary

No dia 09/08 tivemos a 2a. Reunião 
do Colégio de Govenadores em 
Lavras. Firmes nas conexões!

Seguindo com a agenda de eventos e 
conexões, no dia 10/08, Seminario Coord 
Reg - DQA / Fund. Rotaria / IP em Lavras

EVENTOS DISTRITAIS
AGOSTO/2019
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EVENTOS DISTRITAIS
AGOSTO/2019

Apoio
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Rotary

Seminario Setores de Desenvolvimento de Quadro 
Associativo e Fundação Rotaria- area3 - Caxambu

EVENTOS DISTRITAIS
AGOSTO/2019
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Rotary

Flagrantes do encontro em Caxambu com a direção do Hotel Glória 
para tratar de acertos para Conferência da Conexão do Distrito 4560.

EVENTOS DISTRITAIS
AGOSTO/2019

Apoio:
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Cumprindo, neste sábado 31/08 o nosso sexto 
compromisso de treinamento do ano rotário da 
CONEXÃO: o Seminário Setorial da Area 5 – DQA 
e FR - em  Poços de Caldas .
Tivemos 25 rotarianos presentes, 9 clubes, 
sendo 6 deles da Area 5. O treinamento foi aberto 
pelo Governador do Distrito 4560 e conduzido 
pelo Instrutor Distrital  Gov. Ângelo de Freitas 
(DQA), Gov. Antonio Élcio C. Sarto (Coord. 
Regional Assistente da FR) Cp Alécio Mendes 
(ABTRF) e Cp Nino Sergio (Subsidios).
A participação e interesse dos participantes 
propiciou um debate proveitoso em prol do 
conhecimento rotário.
Parabéns a todos os envolvidos e grato pela 
disponibilidade!Dia 04/09 rumamos para o 
Instituto Rotary em Brasilia. Esperamos trazer 
mais conhecimento e ações !
Próximo dia 14/09 Três Pontas  sediará o 
"Seminário Distrital de Novas Gerações- Meio 
Ambiente- Imagem Pública". 

E VAMOS EM FRENTE NESTA CONEXÃO!!

EVENTOS DISTRITAIS
AGOSTO/2019

Companheiro Alécio Mendes

Governador Ângelo Freitas

Companheiro Nino Sérgio

Governador Antônio Elcio Governador Antônio Elcio
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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

om o fim de deixar mais claro os critérios de elegibilidade 

Cpara Sub´sidios Gobais, 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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No dia 01/08 o Rotary de Carmo Cajuru 
e Casa da Amizade receberam o 

governador Paulo Lima 
e a Coordenadora de ASR Selma Lima.

Falando de Rotary na TV Digital na I FEMAC
Delicioso Chá Casa da Amizade!! 

VISITAS OFICIAIS DO GOVERNADOR
AGOSTO/2019

setembro de 2019agosto de 2019 08setembro de 2019 20



Distrito 4560
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  No dia 05/08 o casal de 
governadores foi recebido com 
muito carinho no Marco Rotário de 
Itanhandu, seguindo a agenda de 
visitas oficiais.

Reunião com a Equipe Rotary

O Governador Paulo participou do 
hasteamento da bandeira

Visita à Ong SuperAÇÃO-trabalho com 
preservação ambiental e inovação em 
Educação

VISITAS OFICIAIS DO GOVERNADOR
AGOSTO/2019
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Rotary

Recebidos pela Presidente Ana 
Cecília de Souza Felício e demais 
companheiros no Rotary Club de 
Caxambu, no dia 07/08, passamos 
um dia agradável. 
A visita ao Asilo, onde Rotary é um 
contribuinte em suas ações muito 
nos alegrou. 
Ficaram boas lembranças da terra 
que nos recebe em algumas de 
nossas Conferências Distritais.

VISITAS OFICIAIS DO GOVERNADOR
AGOSTO/2019
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Rotary

Recepção calorosa pelos 
companheiros do Rotary de Claudio 

no dia 12/08!

Visita à Amapá com companheiro 
Magno do Rotary. Amapá é uma 
empresa que fabrica móveis de metal 
para estabelecimentos comerciais ( 
supermercado, farmácia, lojas, etc). 
Tivemos uma aula informativa como é a 
empresa e conversamos sobre a 
possibilidade da Amapá se tornar 
empresa cidadã e parceira em projetos.

Reunião Rotaract de Cláudio

VISITAS OFICIAIS DO GOVERNADOR
AGOSTO/2019

Casa da Amizade também recebeu o 
casal de governadores com muita alegria!
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Os Presidentes dos clubes , Divinópolis, Divinópolis Leste 
e Divinópolis Oeste, Luiz Carlos Rodrigues, Sebastião 
Alves da Silva e Rodrigo de Souza Gomes e associados 
nos receberam hoje com o calor humano do espírito 
rotário. Estamos muitíssimo felizes e gratos.

Placa do plantio da árvore (ipê branco) em Divinópolis

VISITAS OFICIAIS DO GOVERNADOR
AGOSTO/2019

Os dias 13, 14 e 15/08 foram reservados aos clubes Divinópolis, 
Divinópolis Oeste e Divinópolis Leste. Fortalecendo as comexões 

positivas entre os rotarianos e companheiras da ASR, com a presença do 
Governador Paulo Lima e da Coordenadora Distrital Selma Lima

A Cruz abaixo é o protótipo da Cruz de Todos 
os Povos que será erguida em Divinópolis, no 
Distrito de Ermida. A primeira Cruz está no 
Líbano, a segunda no México e a última em 
Divinópolis com uma estrutura de 73,8 
metros de altura, sendo toda iluminada.

Ao lado o local onde será construída.
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Festiva encerrando a nossa visita oficial aos clubes de Divinópolis. Unidos confraternizamos 
conectados no mesmo ideal. Orgulho nosso desse Rotary que congrega pessoas.

Distrito 4560

Rotary

VISITAS OFICIAIS DO GOVERNADOR
AGOSTO/2019

Uma tarde na companhia das companheiras das Casas da 
Amizade Divinópolis-Leste e Divinópolis-Oeste. As queridas 
presidentes Sueli Silveira e Ira Araujo representando Danielly 
Ribeiro, impossibilita de comparecer, me receberam com toda 
deferência. Especial momentos passados com todas vocês.

Saboreando um pouco mais a visita à Divinópolis...

Reunião Rotaract Rotary Divinópolis Leste.
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Chegada  a  B rasópo l i s  sendo 
recebidos gentilmente pela presidente 
do RC de Brasópolis, Mary Reno 
Serpa Lopes e distintos associados. 
Em seguida reunião de trabalho do 
G o v e r n a d o r  c o m  p r e s i d e n t e , 
secretário e tesoureiro

Jantar festivo Brasópolis

Jantar festivo Brasópolis

Visita ao Obsetório  no Pico de Dias em Brazópolis

VISITAS OFICIAIS DO GOVERNADOR
AGOSTO/2019
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Chegada à cidade de Itajubá no dia 20/08, onde visitamos 
três clubes: Itajubá, Itajubá- 19 de Março e Itajubá- Oeste. 

VISITAS OFICIAIS DO GOVERNADOR
AGOSTO/2019

Reunião do Governador com a Presidente 
do R.C.de Itajubá, Sueli Aparecida de 
Souza, secretário e tesoureiro

Gentilmente recebidos no R.C. Itajubá 19 de março pelo Presidente Bruno Porfirio 
Couto e demais associados. Que honra poder contar com a anfitriã Jacqueline e 

secretário Djalma Balducci! Em seguida plantio de árvore. 

Visita ao CACS, instituição que o Rotary Itajubá 
-19 de março ajudou por longo tempo através 
do antigo subsídio equivalente.
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Festiva do R.C.Itajubá-Oeste fez da nossa 
despedida da cidade de Itajubá o despertar 

do desejo de voltar. Até breve!

VISITAS OFICIAIS DO GOVERNADOR
AGOSTO/2019

Feliz encontro com a Coordenadora Zilda De Castro 
Coelho, incentivadora da contribuição da ASR à 
Fundação Rotária com a criação do cofrinho " 

Casinha Feliz."

Chegamos ao Rotary Club Itajubá - Oeste. Fomos 
recebidos pelo Presidente Robson Luiz Moreno com 
a fidalguia própria dos rotarianos desta cidade. Em 

seguida visitas a entidades onde Rotary atua 
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Nossa chegada em Bambuí no dia 26/08 foi marcada pelo espírito rotário. 
Em pouco tempo estávamos conectados aos companheiros, que nos 

receberam muito bem. Seu Presidente Renison Teles Vargas e 
associados nos fizeram sentir em casa.

Visita ao Projeto Rocinha, onde o Rotary é parceiro

VISITAS OFICIAIS DO GOVERNADOR
AGOSTO/2019

Reunião 
festiva: Muita 

alegria e 
conexão!

setembro de 2019agosto de 2019 08setembro de 2019 29



Distrito 4560

Rotary

Neste 27/08, o Rotary Club de 
Iguatama e seu Presidente Frederico 
Garcia Brito, a Presidente da ASR 
Paolla Santos Garcia e associados 
nos receberam cordialmente. A 
primeira cidade banhada pelo Rio São 
Francisco tem como outro ponto 
turístico a Lagoa da Inhuma cercada 
por lendas e mitos, nos acolhe 
juntamente com os interactianos e o 
filho do casal Presidente, que sonha 
ser no futuro, nosso governador. 
Recebe seu pin do Governador Paulo 
L i m a .  S o n h o  b o m  d e  c r i a n ç a 
determinada. Agradecimentos a 
Coordenadora Assistente Rosa Heli 
Lopes e companheiras.

Visita a plantação hidropônica do Projeto 
Cesta Verde apoiado pelo Rotary club de 

Iguatama e Casa da Amizade. 

Visita ao Asilo onde a Casa da Amizade 
doou meias aos idosos.

Festiva encerrando a visita com muito 
entusiasmo!

VISITAS OFICIAIS DO GOVERNADOR
AGOSTO/2019
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No dia 28, fechando o mês de agosto 
com chave de ouro no Rotary de Arcos!!

Visita ao Hospital de Arcos que 
recebeu aparelho de 
eletrocardiograma doado pelo Rotary

VISITAS OFICIAIS DO GOVERNADOR
AGOSTO/2019

Distrito 4560

Rotary

Conquistou + 1 associado hoje?

Este foi o melhor presente da noite 
festiva para o Governador Paulo Lima. 
Admissão de um novo associado no 

Rotary Club de Arcos. Brilhante trabalho 
da Presidente Eloisa Melo. Cumprimentos 

extensivos ao seu esposo Emílio pelo 
dinamismo rotário.
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Wellington José Borges - Rotary Club Itaúna
WPP: (37) 98412-9191
imagem.publica@rotary4560.org.br

Wanilda Garcia - Rotary Club de Boa Esperança
WPP: (35) 99879-5076
wanwangarcia@hotmail.com

Distrito 4560

Rotary

Envie suas fotos para a Revista Rotary Brasil

Fotos de Visitas Oficiais e Projetos

Site do Distrito 4560 (rotary4560.org.br)

Ajude-nos a 
DIVULGAR 
o Nosso 
Distrito

DIVULGUE AS AÇÕES E PROJETOS DO SEU 

CLUBE NOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO DO 

DITRITO 4560

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

Pains Lagoa da Prata-Princesa do Oeste Poços de Caldas

Pimenta-Mar de Minas

Parabenizamos os Rotary Clubes Di  Leste, mhi s, vinópolis  Piu , Pain
L rata Po os deagoa da P  Princesa do Oeste, ç  Caldas, Pimenta Mar 
d ine M as por terem conquistado a Menção Presidencial ano rotário 
2018/2019.

Menção Presidencial: Conexao perfeita para seu clube funcionar local, Distrital 
e Internacionalmente. 
Presidentes: busque a sua!

Veja mais: h�ps://my.rotary.org/pt/news-media/office-president/rotary-cita�on

TODOS OS 
    ROTARIANOS 
           TODOS  
               OS ANOS

2019-20

Abrace este compromisso!!
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Clubes em Ação
TODOS OS 
    ROTARIANOS 
           TODOS  
               OS ANOS

2019-20

O Rotary de I taúna Cidade 

Educativa, por meio do Projeto de 

Subsídio Distrital da Fundação 

Rotária, beneficiou o Centro de 

Recuperação e Assistência Social 

Integrada ao Idoso  (CRASI) com a 

doação de uma autoclave, de 

materiais para esterilização de 

roupas e equipamentos médicos / 

odontológicos e de uma máquina 

doméstica de lavar . Estiveram 

p r e s e n t e s  n a  e n t r e g a  e 

conferência dos equipamentos a  

Presidente do Clube  2019/2020 
Maria Solange Costa Fonseca, a pres idente da Comissão de 

Projetos de Subsídio Luciene 

Fernandes, o tesoureiro Vivaldo 

Leite e a segunda tesoureira Célia 

Senra.  Est iveram presentes 

também os funcionários do CRASI, 

senhor Ulisses,  senhora Marise e 

João André, respectivamente o 

fundador, enfermeira e o gestor da 

Instituição.
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Clubes em Ação
Companheira Lucia Helena nos abrilhantou em reunião de 
19/09 com uma brilhante palestra sobre alfabetização nos 
dias hoje no Brasil. E foi entregue balas e bombons para o 
projeto Ação e Amor para serem entregues no dia das 
crianças.
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Clubes em Ação
Dia 14 de setembro foi realizada pelo 
Rotary Club de Bambuí a 10ª edição 
do “Salve o Velho Chico”. 

O evento teve como parceria o 
Rotary Club de Arcos, Córrego 
F u n d o ,  G u a x u p é - C a f e z a i s , 
Iguatama, Lagoa da Prata-Princesa 
do Oeste, Pains, Pimenta-Mar de 
Minas, Piumhí, Prefeitura Municipal 
de Bambuí, Sicoob Credibam e 
pessoas da comunidade. Além do 
apoio do vereador Carlos Alexandre 
de Doresópolis.

O projeto foi idealizado em 2009 pelo 
companheiro José Souto e desde 
então já retirou mais de 25 toneladas 
de lixo do Rio São Francisco, entre o 
trecho da balsa entre Bambuí - 
Piumhí e a fazenda do casal Rubio 

Mota e Fernanda Souto. 

A 10ª edição envolveu mais de 40 
p e s s o a s  e m  1 4  b a r c o s  q u e 
recolheram pneus, garrafas pet, 
latas, sacolas plásticas e até 
televisores. Esta ação teve como 
o b j e t i v o  a  l i m p e z a  d o  r i o  e 
conscientização da população 
sobre a preservação de um dos rios 
mais importantes do Brasil.

Foi feita uma premiação ao grupo 
que recolheu mais lixo, sendo os 
R o t a r i a n o s  d e  P i u m h í  o s 
vencedores. Em segundo lugar um 
grupo de São Gotardo e em terceiro 
l u g a r ,  u m  e m p a t e  e n t r e  o s 
Rotarianos de Bambuí e uma equipe 
da Prefeitura Municipal.
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Distrito 4560

Rotary

Clubes em Ação

Rotary Club de Pains realizou  a 
entrega do microscópio Colemam 
ao Hospital Municipal Regina 
Vilela, aparelho adquirido com 
recursos de subsídio distrital.

TODOS OS 
    ROTARIANOS 
           TODOS  
               OS ANOS

2019-20
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Distrito 4560

Rotary

Clubes em Ação

S m i l e  U k r a i n e  -  a u l a s  d e 
tonoaudiologia em Poltava, 
Ucrania, com a Dra. Giovana 
Rinalde, do Centrinho USP Bauru e 
outros momentos importantes 
deste projeto com Saulo Borges.

TODOS OS 
    ROTARIANOS 
           TODOS  
               OS ANOS

2019-20
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Distrito 4560

Rotary

Clubes em Ação

Cabine de audiometria doada à APAE através de subsídios globais pelo 
RC.de Pimenta.

TODOS OS 
    ROTARIANOS 
           TODOS  
               OS ANOS

2019-20

Mesas doadas a uma escola 
municipal. 

É o Rotary servindo a 
comunidade.
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Distrito 4560

Rotary

Clubes em Ação

No dia 19/09 o Rotary Club de Capitólio, entregou um aparelho 
Eletrocardiografo a Santa Casa de Caridade de Capitólio, 
resultado do primeiro projeto de subsídio distrital.

TODOS OS 
    ROTARIANOS 
           TODOS  
               OS ANOS

2019-20
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Interact e Rotaract em Ação

Distrito 4560

Rotary

Interact Club retoma atividades

Um dos clubes de ajuda comunitária mais importante de Carmo da Mata está na ativa 
novamente. O Interact Club de Carmo da Mata, que em setembro passado completou 20 
anos de fundação, reiniciou suas atividades no município, depois de alguns meses 
inativo.

A ideia de retomar as atividades do clube surgiu com a troca de presidência do Rotary 
Club da cidade, que é o mantenedor da instituição. Com a ação, Réverton Jean de 
Oliveira (Revinho) já coloca em prática um de seus planos de trabalho à frente do Rotary. 
“É uma das metas, já que fazem parte da família rotária e muito contribuem com a 
sociedade”, disse em sua posse.

A ajuda de ex-integrantes do Interact na reativação também foi primordial para que as 
reuniões já tivessem início. João Henrique Corrêa, que já passou pelo clube de serviços, 
está na linha de frente para o segmento dos trabalhos no município e comenta que a 
entrada no Interact é a oportunidade para jovens ingressarem no serviço comunitário. “A 
gente percebe essa retomada do Interact como um respirar de novos ares. Entendemos 
que o clube sempre funcionou como uma luz capaz de guiar a juventude”, disse João.

Os princípios e o funcionamento básico do clube já foram passados para o novo grupo 
associado que vai comandar a instituição. Cerca de 20 jovens já fazem parte do quadro 
social e também com funções diretivas no Interact. “Foram explicados os princípios 
básicos do clube para os novos integrantes, a funcionalidade do distrito, dos encontros, 
dos cargos, as funcionalidades de projetos dos quais o clube é responsável”, explicou o 
ex-integrante, agora também um dos conselheiros dos novos membros.

As reuniões do Interact Club de Carmo da Mata estão acontecendo às quintas-feiras, a 
partir das 19h, na sede do Rotary Club.

São 20.372 Interact Clubs espalhados por 159 países, que contam com mais de 450 mil 
associados.

Jornal A Notícia
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Interact e Rotaract em Ação

Distrito 4560

Rotary

Campanha de arrecadação do Interact Club Mar de Minas para 1°Festa 
Beneficente para Hospital de Câncer de Passos.
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Distrito 4560

Rotary

Por que divulgar?

• A vacinação é uma ação preventiva em 
saúde publica.
• Comemoração de 3 anos sem casos de 
vírus selvagem na Nigéria e em breve 
a declaração do continente Africano livre 
da Pólio.
• Comemoração dos 25 anos sem casos 
de vírus selvagem nas Américas.
• Decréscimo em geral na cobertura 
vacinal de rotina abaixo de 95%.
• Existem regiões e cidades com 
cobertura vacinal menor que 50%.
Clubes e Distritos devem organizar 
eventos:
• EVENTO BÁSICO – uma palestra sobre 
a Pólio em uma reunião do clube.
• Passeio de bicicleta, caminhada-corrida, 
carreata, faixas, outdoors, propaganda 
em shoppings, etc.
• Entrevistas nas rádios, jornais e Tvs 
comunitárias e regionais, visita a 
autoridades de saúde, etc. 
•  I n i c i a t i v a s  c o m b i n a d a s  c o m 
arrecadação financeira.

Qual o desejo do Rotary no  Brasil?

ajuda a ajudar o Rotary nessa luta! Uma iniciativa:

• Objetivo de caminhar rumo ao TETRA, 
em eventos registrados.

O que devemos fazer?

• O Distrito deve definir um responsável 
pela CAMPANHA DE REGISTROS de 
eventos.
• O responsável deve motivar que os 
c l u b e s  r e a l i z e m  u m  e v e n t o .
• Acompanhar que o clube-distrito 
r e g i s t r e m  t o d o s  o s  e v e n t o s .
• O período de registro engloba 
OUTUBRO-NOVEMBRO.
• As ações relativas a vacinação do 
sarampo devem ser registrados.
• Todos os eventos registrados devem 
ser reconhecidos pelo distrito.
• Iremos enviar aos distr i tos um 
certificado eletrônico.

REGISTRAR em: 
https://www.endpolio.org/pt/register-
your

24 DE OUTUBRO 
2019

DIA MUNDIAL 

CONTRA PÓLIO
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Distrito 4560

Rotary

ASRs em Ação

?CONTRIBUA COM A CASINHA FELIZ E AJUDE
O ROTARY NA LUTA CONTRA A PÓLIO!

A Casinha Feliz está percorrendo todo
distrito junto com as visitas ofciais do
Gov. Paulo Lima.

Todo valor arrecadado será doado ao
programa End Polio Now e você nos
ajuda a ajudar o Rotary nessa luta! Uma iniciativa:

No dia 01 de setembro aconteceu 
a segunda Queima do Alho em 
Itaúna, com participação da Casa 
da Amizade juntamente com o 
Rotary Cidade Educativa em prol 
das obras sociais da paróquia da 
Piedade. 
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Distrito 4560

Rotary

ASRs em Ação

?
A Casinha Feliz está percorrendo todo
distrito junto com as visitas ofciais do
Gov. Paulo Lima.

Todo valor arrecadado será doado ao
programa End Polio Now e você nos

ajuda a ajudar o Rotary nessa luta! Uma iniciativa:

14 setembro 2019

Rotary e Casa da Amizade de Monte Sião tiveram participação importante na 
6a Corrida e Caminhada da Primavera!!! Lembrando que foi a 1a Kids!!!!!! 
Trabalho visando esporte e saúde.

6ª corrida Monte Sião

Jantar Italiano Dançante

Edia Barboza, presidente da Casa da Amizade de Carmo da Mata e seu 
Conselho Diretor investiu na idéia do " Jantar Italiano Dançante " e foi 
sucesso absoluto. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. 
Parabéns meninas! Parabéns Edia! 
A ação é que nos move.
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Distrito 4560

Rotary

ASRs em Ação

?
A Casinha Feliz está percorrendo todo
distrito junto com as visitas ofciais do
Gov. Paulo Lima.

Todo valor arrecadado será doado ao
programa End Polio Now e você nos

ajuda a ajudar o Rotary nessa luta! Uma iniciativa:

kits para gravidas carentes

Rotakids

A Casa da Amizade de Monte 
Sião, completa o projeto de 
kits para grávidas carentes 
com o fruto do trabalho de 
todos na Trilha das Malhas. 
F o r a m  f e i t o s  2 4  k i t s 
totalizando 2.592,00. Muito 
obrigada ao Rotary e à todos 
os envolvidos no projeto Tilha 
das Malhas. 

A Casa da Amizade de Iguatama se 
empenha na fundação do Rota kids. 
Foram empossados a Diretoria do 
ROTA KIDS. Foi uma festa linda, com 
muito empenho dos pais, avos, da tia 
Marina da ASR que foi a oradora e a 
tia Valéria que arrasou na decoração.
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Rotary Club Elói Mendes Rotary Club de GuaxupéE-Club Esperanto - Brasil

Rotary Club Pouso Alegre
das Geraes

Rotary Club de Itapecerica Rotary Club Lavras Sul

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

Distrito 4560

Rotary

Rotary Club de Itapecerica
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Distrito 4560

Rotary
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Distrito 4560

Rotary
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