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Os Serviços Profissionais, uma das cinco Avenidas de Serviço que
norteiam as atividades dos clubes de Rotary, incentivam todos os
associados a trabalharem com integridade e a usarem seus talentos em
prol da comunidade.
É pedido que eles estimulem e fomentem: a difusão de altos padrões
éticos na vida empresarial e profi ssional, o reconhecimento do mérito de
toda ocupação útil e a valorização da profissão de todos os rotarianos
como oportunidade de servir à sociedade.
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Acesse nossas redes,
Fique por dentro de tudo que
acontece no Distrito!

SITE: www.rotary4560.org.br
https://www.instagram.com/distrito4560/
https://www.facebook.com/rotary4560/
https://www.youtube.com/channel/UCtjrWw2FTVVOmAL5DGrccA/videos

www.entervia.com.br
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Mensagem do Presidente do Rotary International 2020-21

PLANOS PARA 2021 E DEPOIS
Janeiro ﬁnalmente chegou. Ao olharmos
para 2021, nosso pensamento não
precisa parar no ﬁnal destes 365 dias. Você está
pensando adiante, no que fará em 2022, 2023 e
depois?
Não podemos prever o futuro, mas
podemos seguir o rumo para onde queremos ir.
Acredito ser importante que todos os clubes de
Rotary realizem ao menos uma reunião
estratégica por ano. O ex-diretor do Rotary
International Greg Yank, que tem bastante
experiência em trabalhar com clubes em seus
planos, compartilha seu ponto de vista:
Um famoso aforismo aﬁrma: “Falhar em
se preparar é se preparar para falhar”.
O planejamento é essencial para
alcançar o sucesso em todas as áreas da vida,
incluindo o Rotary, e estamos melhorando a
cada ano.
O planejamento estratégico para Rotary Clubs
funciona. Tenho ajudado muitos clubes a
encontrar esse caminho, trabalhando com eles
para construir o que chamo de um diagrama, um
plano plurianual que responde à pergunta
fundamental: “Qual é a nossa visão para o nosso
clube?”. Os melhores planos que tenho visto são
aqueles focados, quando um clube concentra
seus recursos nas melhores oportunidades que
tem. Não é possível ao seu clube atender a tudo
o que desejam os associados e a comunidade a
que serve, pois os recursos humanos,
ﬁnanceiros e de tempo são limitados. Um plano
de sucesso leva em consideração os pontos
fortes e fracos para traçar o melhor rumo a ser
seguido pelos associados.
Comece a construir um plano estratégico
plurianual fazendo um brainstorming com o seu
clube, perguntando: “Quais são as nossas
iniciativas e prioridades para os próximos dois a
três anos?”. Documente as respostas utilizando
uma linguagem voltada à ação que seja
especíﬁca, concreta e mensurável quanto aos
objetivos estipulados.
Em seguida, reduza as iniciativas a um
conjunto básico de três a cinco prioridades.
O seu clube então desenvolverá objetivos
especí cos para cada iniciativa, indicando quem
estará envolvido, metas a serem alcançadas,
como o progresso será monitorado e um
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cronograma para
c o n c l u s ã o .
Mantenha seu
plano curto e
simples.
E então o
coloque em prática.
Avalie o progresso
atingido depois de realizar as iniciativas e revise
o plano conforme necessário pelo menos uma
vez por ano. O Rotary tem um modelo sólido
para auxiliar os clubes em seu planejamento,
v o c ê
o
e n c o n t r a
e m
my.rotary.org/pt/document/strategic-planningguide.
Queremos enriquecer e inspirar nossos
clubes com novas discussões e ideias.
Porém, a questão é: como atrair os diversos pro
ﬁssionais de diferentes origens, idades e
experiências, e que sejam movidos por um forte
senso de integridade da mesma forma que nós?
Por meio do planejamento estratégico,
exploramos essa questão para de nir a própria
natureza do nosso clube e o valor que ele
oferece a seus associados e à comunidade.
Cada clube é diferente e seu valor será único.
Durante o processo de planejamento, os clubes
também podem descobrir que algumas das
atividades que costumavam fazer deixaram de
ser relevantes ou atraentes.
Com o plano estratégico em mãos, é hora
de o seu clube agir e realizar as mudanças
necessárias. Quando fazemos isso –
envolvendo associados em clubes vibrantes e
ativos que não apenas se divertem, mas
também atendem suas comunidades com
projetos de impacto real e duradouro –, nossos
clubes se fortalecem.
E quando descobrimos o que torna nossos
clubes únicos, e nos baseamos nesses valores
fundamentais em todos os nossos esforços, O
Rotary Abre Oportunidades para enriquecer a
vida de todos.
HOLGER KNAACK
PRESIDENTE DO ROTARY INTERNATIONAL
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Mensagem do Diretor do Rotary international

O BRAZILIAN OU SOUTH AMERICAN
STORM NO SURFE VALE PARA O ROTARY?

S

intonize o canal de esportes
radicais Off e você conhecerá o
Brazilian Storm: o grupo de surfistas
contemporâneos brasileiros que
tomou o surfe profi ssional de
assalto, produzindo campeões
mundiais e quebrando a hegemonia
americana e havaiana (sim, no surfe
o Havaí é país independente).
Poderíamos replicar o South
American Storm no Rotary?
Estou a seis meses do fim da
gestão de seis anos (quatro como
curador da Fundação Rotária, dois
como diretor do Rotary
International).
Nesses 66 meses, detectei um
pequeníssimo número de
integrantes brasileiros e
sulamericanos nos comitês
decisórios do Rotary e da Fundação
Rotária. A morte prematura do
curador Hipólito Ferreira, por Covid19, em meados de novembro, me fez
aprofundar a refl exão sobre os
espaços ocupados por nosso
continente.
As posições de direção no
Rotary International e na Fundação
Ro t á r i a s o m a m m a i s d e 2 0 0 ,
c o n s i d e ra n d o a l g u n s c o m i t ê s
provisórios, permanentes e cargos
de diretores e curadores. Não
considerei para análise os cargos
zonais, privativos dos nativos, como
coordenadores regionais da
Fundação Rotária, do Rotary e da
Imagem Pública, consultores de
Doações Extraordinárias/Fundo de
D o t a ç ã o, Po l i o P l u s,
D e s e nvo l v i m e n t o d o Q u a d ro
Associativo.
A América do Sul tem seis
representantes nos comitês
mundiais do Rotary e da Fundação,
traduzindo pouco menos de 3% dos
quadros.
Vale lembrar que somos 74 mil
rotarianos nas Zonas Rotárias 23 e
24, ou seja, aproximadamente 6% do
quadro de associados mundial.
Em comparação, os Estados Unidos,
com um quarto da população rotária
mundial, retêm mais de 35% das
posições em comitês.
Como preposto da região no
Conselho Diretor, uma das minhas
preocupações estratégicas é,
justamente, aumentar o efetivo
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humano representativo da cultura
sul-americana nos comitês do
Rotary e da Fundação Rotária. Mas,
na indicação, confesso por vezes
minha ignorância a respeito dos
talentos zonais para ocupar postos
na direção. Proponho um caminho
de qualifi cação para o futuro:
1 - Um levantamento dos
talentos zonais, com desempenho,
metas atingidas, programas e
projetos realizados, analisados sob
a ótica dos interesses do Rotary.
Quadro associativo, captação para
a Fundação, imagem pública dos
p ro j e t o s. D a d o s o b j e t i vo s,
resultados permanentes (não vale
restringir ao ano de governadoria,
ou presidência de clube; também o
legado e a contribuição ao sucessor
devem entrar no mapa);
2 - Um programa de qualifi
cação. Necessariamente entram
dados subjetivos nessa fase, como
profi ciência de língua,
disponibilidade no momento da
assunção da tarefa, trânsito entre
os companheiros, capacidade de
s eg u i m e n t o d e p ro gra m a s e
aglutinação de voluntários (não vale
o cowboy solitário, herói que não
trabalha em equipe, egocêntrico).
Líderes futuros devem ter mentores,
c a p a c i t a ç ã o, a t u a l i z a ç ã o d e
informações da sede, participação
n o s eve n t o s e s e m i n á r i o s d e
treinamento;
3 - Promoção das lideranças
emergentes, mitigando o caráter
político das disputas por cargos,
permitindo a ascensão de mais
líderes, diversificando e
desconcentrando as indicações. É
tarefa hercúlea, fatia considerável
dos resultados advém do brilho do
protagonismo, da autopromoção, é
inexorável o embate temporal, em
determinadas circunstâncias. Mas a
conexão rotária deve prevalecer.
Todos somos líderes, e o ambiente
democrático do Rotary permite
p ro p o s t a s d i ve rge n t e s, n ã o
necessariamente beligerantes.
Tolerância e rotatividade são
cláusulas pétreas da constituição
rotária.
No meu sonho de consumo
rotário, teríamos dez ou 12 posições
ocupadas por sul-americanos no

Mário César de Camargo
mario.cesar@graﬁcabandeirantes.com.br

Há seis
representantes
da América do Sul
nos comitês
mundiais
do Rotary e da
Fundação
Rotária, traduzindo
pouco menos de 3%
dos quadros

Ro t a r y I n t e r n at i o n a l e n a
Fundação Rotária nos
próximos cinco anos. O Rotary
inseriu diversidade nos seus
valores, e a cultural é uma
faceta da diversidade. O fato é:
a América do Sul está subrepresentada no Rotary. Mas a
ocupação do espaço, no Rotary
moderno, passará por
estratégia, qualif icação e
apresentação de resultados. A
começar pelo crescimento do
q u a d ro a s s o c i at i vo e d a
arrecadação para a Fundação,
cujos promotores serão os
f u t u ro s l í d e re s e m n o s s o
continente.
Quem sabe não
teríamos um South American
Storm no Rotary?
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A resposta é
SIM
Contra a Covid-19,
sem esquecer a
erradicação da
pólio

O

presidente do Rotary International,
H o l g e r K n a a ck , e o c h a i r d a
Fundação Rotária, K.R. Ravindran, enviaram em
16 de dezembro uma carta conjunta aos líderes
de distrito de todo o mundo para responder ao
que eles apontam como a pergunta que mais
ouvem no mundo virtual:
“O Rotary se envolverá na vacinação contra a
Covid-19?”.
Holger e Ravindram avaliam que a pergunta é
“mais do que natural” e “também oportuna”
diante do sucesso e da expertise do Rotary na
luta contra a poliomielite.
“A resposta é: sim, nós nos envolveremos
e já começaremos a exercer um importante
papel nos próximos meses”, declararam. Na
carta, em que iniciam enaltecendo as “ações
corajosas e ininterruptas” dos rotarianos, “que
se lançaram destemidamente no combate à
Covid-19”, Holger e Ravindran lembram também
o compromisso do Rotary com a erradicação da
pólio.
“Isto não significa que nos desviaremos
de forma alguma do nosso compromisso de
erradicar a poliomielite, que continua sendo
nossa maior prioridade e o nosso único
programa corporativo. As vacinações contra a
pólio e as atividades de vigilância não podem
parar, assim como nossos esforços para
arrecadar 50 milhões dólares por ano para o
combate à pólio”, escreveram.
“Porém, como sabemos muito bem, uma
pandemia está assolando o mundo”,
prosseguem. “O Conselho Diretor do Rotary
International e o Conselho de Curadores da
Fundação se reuniram e concordaram que
temos, sim, um papel importante a desempenhar.
”Fazendo um apelo para que sejam
combatidas a resistência 0 e a desinformação
diante das vacinas, eles pedem aos
governadores distritais que incentivem os
clubes :
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Ÿ “Utilizarem seus conhecimentos sobre
segurança e eficácia de vacinas com base na
nossa experiência de erradicação da
poliomielite para levar a cabo ações de
conscientização e comunicação sobre
vacinação nas suas comunidades. Isso terá
de ser adaptado aos contextos locais para
atender adequadamente às necessidades
culturais e regionais específicas. A sua
liderança será essencial na elaboração das
mensagens e estratégias apropriadas.“
Ÿ “Envolverem-se com os nossos parceiros
atuais na erradicação da pólio,
especificamente a Organização Mundial da
Saúde e o Unicef em âmbito nacional para
oferecer o apoio do Rotary às atividades de
enfrentamento da Covid-19, incluindo a
vacinação.
Ÿ “Formarem parcerias em âmbito local com
governos, corporações e fundações para
ampliar o apoio às atividades do Rotary no
âmbito nacional.”
Mencionando que centenas de projetos
foram realizados contra o novo coronavírus,
muitos dos quais por meio de Subsídios Globais,
eles ainda solicitam que os clubes sejam
incentivados a divulgar essas iniciativas no
R o t a r y
S h o w c a s e
–
my.rotary.org/pt/secure/showcase. “Faça login
no Meu Rotary antes para acessar o Showcase”,
orientam. “Quanto mais projetos tivermos nessa
ferramenta, melhor”, esclarecem, informando
que já há mais de 3.000 iniciativas registradas.
“Fazemos isso por nós e para as futuras
gerações. Fazemos isso como parte da nossa
obrigação, em apoio a um mundo que está
passando pelo maior desafio desta geração”,
concluem.
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Mensagem do Governador
do Distrito 4560
Companheiros e Companheiras,

C

hegamos ao fim do primeiro semestre
do ano rotário 2020-2021. Confesso a
vocês que foram seis meses de muita
apreensão e, ao mesmo tempo, de muito
aprendizado. Realizamos nossas visitas
aos clubes, seminários, treinamentos,
seminário das Novas Gerações, debates e
muitas reuniões, tudo de forma virtual,
seguindo as determinações do Rotary
International e dos Protocolos das
S e c re t a r i a s M u n i c i p a i s d e S a ú d e,
mantendo o distanciamento, evitando, com
isso, aglomerações.
Quero agradecer a cada Presidente
dos clubes do nosso Distrito, que nos
receberam de forma carinhosa, ocasião
em que transmitimos nossa mensagem e
nos interagirmos com nossos
companheiros. Foi gratificante estar com
vocês durante esse período e espero, em
breve, poder visitar todos os clubes
presencialmente.
Iniciamos o nosso segundo e último
semestre com o agravamento da Pandemia
e o aumento significativo de infectados
pela COVID-19, colocando nosso Estado,
novamente, na zona vermelha. Portanto,
precisamos ter ainda mais cautela e não
vamos deixar esse vírus nos derrotar.
Tenho certeza de que, ao final do nosso ano
rotário, sairemos muito mais fortalecidos.
A crise desencadeada pela
PANDEMIA nos mostrou que não podemos
prever nem controlar o futuro. No entanto,
podemos ter atitudes positivas que nos
levam a abrir várias e novas
oportunidades.
O cenário atual nos oferece uma
grande oportunidade para um grande salto
e novos rumos. Temos muito trabalho pela
frente! Continuemos focados no nosso
principal projeto, a erradicação da Pólio
Plus no mundo. Nós rotarianos, somos os
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pioneiros na
vacinação em
massa, pois agimos
h á a n o s n a
imunização contra
P ó l i o. C o n v i d o a
todos a aplicarem
essa experiência,
t a m b é m , n a
vacinação contra COVID-19.
C o m p a n h e i ro s ( a s ) , n e s t e m ê s
comemoramos a AVENIDA DOS SERVIÇOS
PROFISSIONAIS, conhecida como avenida
da SINCERIDADE, motivadora do princípio
que estabelece o reconhecimento do
mérito de toda ocupação útil das normas
da ética profissional.
Vamos aproveitar para fazer um
trabalho de reconhecimento aos
profissionais de nossas comunidades,
valorizando-os, demonstrando o porquê
somos rotarianos e o que fazemos na nossa
comunidade e no mundo. Quem sabe, com
isso, possamos aumentar nosso Quadro
Associativo.
Nosso trabalho continua árduo em
busca de pessoas dispostas a se doarem
em prol da humanidade. Precisamos de
gente que possa dispor um pouco de seu
tempo, para praticar boas ações. Vamos
olhar atentamente em nossa comunidade,
em nossas empresas, no local em que
trabalhamos, com certeza, há alguém
esperando um convite para ser rotariano.
Quero agradecer aos companheiros
e companheiras que estão engajados e não
d e i x a ra m q u e e s s a PA N D E M I A n o s
desestimulassem. Tenho certeza de que
vamos sair fortalecidos e com muito mais
garra para agirmos em prol daqueles que
tanto precisam de nosso auxílio e do nosso
trabalho.
Obrigado pelo apoio!
Silveira Dantas
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Mensagem da Coordenadora Distrital

Heline Dantas
O Governador Silveira e eu sentimo-nos felizes em
festejarmos (virtualmente) ao lado da nossa grande
família rotária, a data mais importante do calendário
Cristão: o NATAL.
Natal é tempo de união, de comungar um só pensamento
em dias melhores, é tempo de renovação.
É tempo de comemorar o nascimento do nosso Salvador,
no coração de todos nós, fortificando nossa fé.
Desejamos que a chama da fé jamais esmoreça e seja
nossa força nas tribulações.
Que os nossos lares se encham de amor e harmonia.
Que todos os nossos entes queridos se juntem a nós e que celebremos essa data na paz
de Cristo.
Natal também é tempo de agradecer! Agradecer pela vida e por nossa família. Natal é
tempo de espalhar o amor e semear a esperança na renovação de um novo ano que está por vir.
Bendita seja essa esperança plantada no nosso peito, regada com fé, que faz a gente
acreditar de novo, de novo e de novo que tudo pode melhorar e que em 2021 tenhamos mil e um
motivos para celebrar a vida! Silveira e eu agradecemos a todos pelo carinho, pela força, pelas
palavras de incentivo que recebemos de cada um de vocês, neste 2020 repleto de desafios.
E aproveitamos para desejar a todos um ANO RENOVADO, marcado por sorrisos
intermináveis e pelas melhores vibrações. Que nossas palavras, sentimentos e ações sejam
inspirados pelo bem, pelo amor e pela paz!
Feliz renascimento a todos!
Boas Festas!

JANEIRO DE 2021
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SEMINÁRIO DAS NOVAS GERAÇÕES
DISTRITO 4560

A

s Novas Gerações se tornaram a Quinta Avenida de Serviços do Rotary, em 2010, e sua
definição está no quinto artigo nos Estatutos Prescritos para o Rotary Club: “Serviços às
Novas Gerações – A quinta Avenida de Serviços reconhece a mudança positiva trazida pelos
jovens através do incentivo a atividades de
desenvolvimento de líder, engajamento
comunitário, prestação internacional de
serviços e de programas de intercâmbio
que enriquecem e promovem a paz e a
compreensão mundial”.
Os governadores do Distrito 4560 vêm
trabalhando arduamente pelo sucesso dos
programas que enveolvem as novas
gerações, que são o nosso futuro. Com o
go v e r n a d o r S i l v e i ra n ã o t e m s i d o
diferente! Empenhado em manter o quadro
associativo em expansão, com rotarianos
engajados, tem se preocupado bastante
com o desenvolvimento dos interactianos e rotaractianos do nosso Distrito.
Aconteceu no dia 5 de dezembro mais um seminário do Rotary 4560. Várias palestras, sobre
temas importantes com palestrantes de peso:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Leonardo Ames (Presidente da MDIO Interact Brasil 2020-2021),
Lucas Assis (Presidente da MDIO Rotaract Brasil 2020-2021),
Ana Beatriz Novais (Representante Distrital do Interact ano rotário 2020-2021),
Laís Nunes (Representante Distrital do Rotaract ano rotário 2020-2021),

Ÿ Daniela Larangote (Vice Presidente Rotary Club de Itaúna Cidade Universitária 2020-2021).

JANEIRO DE 2021
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ASSEMBLEIA
INTERNACIONAL
TREINAMENTO
PARA
GOVERNADORES ELEITO
Queridos companheiros, está
chegando o momento da Assembleia
Internacional, maior treinamento para
Governadores Eleitos e seus cônjuges, evento
ímpar de aprendizado e crescimento rotário,
oportunidades muitas, aprendizado de forma
especial, com visão ampla sobre Rotary
mundial, ampliar relacionamento com
rotarianos de diversos países, crescimento
pessoal, ampliar network para parceiros
internacionais em projetos, pois ótimas
experiencias nos serão passadas por grandes
líderes.
Esta Assembleia Internacional, para os
governadores 2021-22, será especial, pois
temos a oportunidade de entrar para a história
do Rotary, ao participar da primeira Assembleia
Internacional virtual, que será de 1º a 11 de
fevereiro de 2021, ocasião em que
participantes de todo o mundo se reunirão para
discutir iniciativas do Rotary e trocar ideias.

participação de rotaractianos, que se juntarão
a nós durante todo o evento, incluindo na
sessão em que o lema será revelado, na
cerimônia das bandeiras e em seis plenárias
onde ouviremos discursos inspiradores.
Teremos grupos de discussão, mostra cultural,
feira de projetos, fórum de discussão e
estandes virtuais.
Na abertura da Assembleia, ﬁcaremos
sabendo do lema para o ano, e os
divulgaremos a todos de nosso querido Distrito
4560.

O Conselho Diretor do RI tem avaliado
continuamente as condições de saúde locais e
globais ao tomar decisões sobre reuniões de
rotarianos em diferentes partes do mundo, e
compreendemos que o Rotary prioriza a
segurança e a saúde de todos os participantes.

Obviamente, aprenderemos e
discutiremos como fazer o Rotary crescer,
apoiar os programas da Fundação Rotária e
liderar nosso distrito 4560.

As datas abrangem um período maior
do que o inicialmente planejado para o evento
presencial a ﬁm de acomodar todos os
participantes em seus respectivos fusos
horários.

Temos certeza de que estaremos no
melhor treinamento do mundo sobre Rotary,
participaremos desta última etapa de
preparação, para juntos com vocês,
trabalharmos as melhores práticas e
dinâmicas para o crescimento com qualidade e
sustentabilidade dos clubes do nosso Distrito.

Temos a certeza que a decisão do
Conselho Diretor do RI seja a melhor opção,
com base nas condições de pandemia atuais,
embora nossa vontade mesmo que seria que
fosse presencial em Orlando – Flórida,
desfrutando do calor humano do
companheirismo, mas, sabemos que é melhor
estarmos participando no aconchego e
segurança de nossa casa.
Pela programação que já nos foi
passada, a Assembleia virtual terá muitos
aspectos do evento presencial. Inclusive com a
JANEIRO DE 2021

Estamos Felizes por desfrutar do apoio
e compromisso de todos, pois, juntos somos
mais fortes e chegaremos ao sucesso.
VIVA ROTARY!!!
VIVA OS ROTARIANOS!!!
JOSÉ CARLOS AZEVEDO E ANDRÉA
AZEVEDO
Governador 2021-22 e
Coordenadora da ASRs 2021-22.
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ENTÃO É NATAL!

A

s companheiras das ASRs não se deixaram esmorecer e aquiesceram seus corações no
clima natalino, ainda que virtualmente.

Recriando e criando novas oportunidades, tudo tornou-se divertido e prazeroso entre as
companheiras.
Os mimos contribuíram para virar festa. Foi um show a parte destinado a agradar a todas.
Só faltou o abraço presencial e o barulhinho do desembrulhar os presentes.

(37) 3341-3000

www.casariosonline.com.br
JANEIRO DE 2021
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CLUBES
EM AÇÃO
No dia 09/12/2020, a escola
CEDET/ASPAT, em Poços de Caldas,
recebeu os equipamentos adquiridos
por meio de projeto de subsidio
DISTRITAL da FUNDAÇÃO ROTÁRIA .

ROTARY E-CLUB De ESPERANTO BRASIL

Reunião do R. C. Alfenas Norte para
entrega da moto sorteada em uma rifa
do dia 06/12, comemoração do Natal,
arrecadação de materiais de limpeza
para entidades beneficentes, doação
de parte da renda da rifa da moto para
duas entidades f ilantrópicas da
cidade, a Aliança de Misericórdia e ao
Vida Viva!!!
Belíssima ação. Vamos em frente.

Uma boa ação às vésperas do Natal.
O Rotary Club e Casa da Amizade de
Iguatama visitaram a comunidade de
Boa Vista.
Todos caracterizados alegraram o
ambiente.
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CLUBES
EM AÇÃO
O Rotary Club de Arcos, fez a entrega de
50 un. de panetone, à Sociedade Vencer,
que irá adiciona-los à cesta de Natal, que
será oferecida aos pacientes portadores
de Câncer.
Unindo a contribuição à Fundação Rotária
a uma importante ação na comunidade.
Parabéns!

Entrega de brinquedos feita hoje na Escolinha do Rotary Club, às funcionárias da Escola, as quais
entregarão às crianças.
Uma ação do Rotary Poços de Caldas. Parabéns ao Presidente Marcus Vinícius e demais
associados.

JANEIRO DE 2021

13

CLUBES
EM AÇÃO
D

ezembro foi o mês da ação rotária
do Rotary Club de Monte Sião.

Este ato de amor que se repete todos os
anos, já há 30 anos, só faz crescer no
coração dos rotarianos daquele clube o
desejo de continuar fazendo a diferença
na vida da comunidade.
Foram doados:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

158 cestas básicas completas
158 kits de higiene
158 sacolas com panetones e brinquedos
320 litros de leite
158 famílias que tiveram um natal mais feliz!
Agradecimentos ao SICOOB, a Assistência Social do Município de Monte Sião e aos
Companheiros Rotarianos de Monte Sião que não mediram esforços para que tudo
acontecesse novamente.

JANEIRO DE 2021
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PROJETO
REFLORESTAR
Projeto em parceria do Rotary, Interact, Rotaract Club de
Oliveira e a Secretária do Meio Ambiente de Oliveira, visando
arborizar a Cidade e Região.
Há 3 meses iniciou-se o projeto, onde os próprios
companheiros semearam várias sementes, para agora,
munidos de uma grande variedade de mudas, poderem doar
para a comunidade.
Foram entregues neste evento, ao Distrito de Oliveira, Morro
do Ferro, 80 mudas que serão plantadas na a zona rural.

JANEIRO DE 2021
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CLUBES
EM AÇÃO
Na tarde de sexta - feira dia 18/12/2020. a
família Rotária de Oliveira "Rotary, Interact e
Rotaract Club de Oliveira " realizaram a
entrega de uma cadeira de banho semi obesa
para a Vila Vicentina de Oliveira.

Dia 22 de Dezembro a Família Rotária de
Oliveira realizou a entrega de 30 cestas
b á s i c a s, c o n t e m p l a n d o 3 0 fa m í l i a s
carentes da cidade, na mesma ocasião 10
famílias tiveram suas «cartinhas ao Papai
Noel» atendidas e receberam além das
cestas básicas vários brinquedos,
fraudas, roupas para bebês, etc.
O projeto é uma parceria do Rotary,
Rotaract, Interact.

Na tarde de quinta-feira,17/12/20 o Rotary Club
de São Tiago realizou a entrega de um freezer
horizontal 477 L e uma secadora de roupas 17 kg
ao Albergue São Francisco de Assis, adquiridos
através de Projeto de Subsídio Distrital, Distrito
4560, elaborado no ano Rotário 2019/20 e
executado no Ano Rotário 2020/21.
«Agradecemos ao Albergue São Francisco de
Assis pela oportunidade concedida à nós do
Rotary Club de São Tiago em poder contribuir e
ser parceiro de uma instituição que tanto
valorizamos e admiramos.»

JANEIRO DE 2021
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CLUBES
EM AÇÃO
A Casa da Amizade de Itaúna entregou
várias cestas aos necessitados na
cidade.
Gestos assim nos dão esperança e
entusiasmo para abrirmos nossos
corações à fraternidade.

Rotary e Casa da Amizade de Três
Corações se unem para fazer o bem.
Entrega dos presentes aos idosos
adotados pelas Damas da Casa da
Amizade e dos panetones aos
funcionários do Ancianato.

Numa parceria entre Rotary Club de
Divinópolis Leste e a V.L.I. foram doados:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
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Rotary leste valor 5.000
80 cestas básicas
200 lanches
100 panetones(doação Perdigão
V.LI valor aproximado 8.000
140 presentes para as crianças.
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CLUBES
EM AÇÃO

Apesar de todas as dificuldades deste ano
frente a Pandemia, o Rotary Club de São Tiago
e Casa da Amizade realizaram o tradicional
Natal da Carapuça, levando muito amor e
alegria a essas crianças lindas que tanto
amamos.

Campanha de Natal do Rotary Club Campo Belo.
Os brinquedos foram doados para a Pastoral da Criança da Paróquia São Sebastião e os
alimentos foram doados para as irmãs Mercedárias.

JANEIRO DE 2021

18

CLUBES
EM AÇÃO
O Rotary Club de Itajubá imbuído do espírito rotário, vestiu seu presidente com
a roupa do bom velhinho para fazer a festa com a criançada da Casa da Criança
de Itajubá.

@useparaisodascapas
rededelojasparaisodascapas
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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!

JANEIRO DE 2021

21

Ajude-nos a DIVULGAR as
ações do 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

Anuncie Aqui!
JANEIRO DE 2021
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APOIO À
GOVERNADORIA

@lets.sum

IS B
O

ER
ER

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
JANEIRO DE 2021
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Rotary Club Elói Mendes

Rotary Club de Itaúna - Cidade Universitária

IS B
O
Rotary Club de Itapecerica
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Rotary Club de Itaúna - Cidade Universitária

Rotary Club de Pimhuí

Rotary Club de Guaxupé

Rotary Club de Itapecerica

Rotary Club de Três Corações

24

JANEIRO DE 2021

25

