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O mundo e o Rotary em plena 
mudança

Caros rotarianos, rotaractianos e amigos,

Aumentar nossa capacidade de adaptação: esse é 

3maio de 2020

um dos objetivos do novo Plano de Ação do Rotary. E como temos visto essa capacidade 
ser posta à prova este ano.

Em março, Gay e eu tínhamos uma agenda de viagens com visitas a dez países ao 
longo de 30 dias. No 11º dia, já havíamos participado de uma missão médica no 
Zimbábue, das atividades da Semana Commonwealth em Londres e estávamos 
fazendo nossas malas para a Suíça e Liechtenstein.

No entanto, durante o jantar do Alto Comissariado para o Paquistão, na capital inglesa, 
recebemos a notícia de que não nos seria mais possível cumprir nosso itinerário. Então, 
em vez de voar para Zurique, retornamos à Sede Mundial do Rotary, em Evanston, 
Estados Unidos.

No decorrer de março, as notícias sobre a Covid-19 se tornaram cada vez mais sérias 
em todo o mundo. Seguindo o conselho das autoridades locais, cancelamos as 
Conferências Presidenciais da ONU que faríamos em Paris e em Roma. Logo a 
Organização Mundial da Saúde declarou o vírus uma pandemia global e consultamos 
outras autoridades em decisões críticas. Pedimos a todos os clubes e distritos do Rotary 
que evitassem as reuniões presenciais até segunda ordem e que as substituíssem por 
reuniões virtuais. Agradecemos a todos os distritos e clubes que se adaptaram tão 
rapidamente.

O Conselho Diretor do Rotary fez sua primeira reunião virtual para tomar a decisão mais 
difícil de todas: cancelar nossa Convenção de 2020. Assim como os mais de 20 mil 
inscritos, também estou desapontado. Agimos para proteger a saúde e a segurança dos 
participantes da Convenção e de suas famílias, amigos e colegas, bem como daqueles 
que vivem em Honolulu. Estou confiante de que tomamos a decisão certa.

Quero agradecer à Comissão da Convenção de Honolulu, à Comissão Anfitriã, à 
Comissão de Promoção da Convenção de 2020 e aos funcionários do Rotary por terem 
planejado aquela que teria sido uma de nossas melhores convenções até hoje. Aprecio 
o esforço de vocês.

A edição de maio da The Rotarian seguia para a gráfica quando o cancelamento da 
Convenção foi decidido, e muitas outras decisões em todo o mundo do Rotary ainda 
estavam no ar. As edições futuras da The Rotarian e das revistas regionais, assim como 
as mídias sociais do Rotary e das nossas publicações, manterão você informado.

Começamos o ano 2019-20 promovendo a importância do novo Plano de Ação para 
todos os rotarianos e rotaractianos. Hoje estamos colocando esse plano em prática por 
necessidade. Isso inclui a possibilidade de proporcionarmos a você uma experiência 
semelhante a uma Convenção por meio de um evento virtual. Teremos mais a dizer 
sobre isso em um futuro próximo.

O mundo está mudando rapidamente e o Rotary também. Nossa capacidade de 
adaptação e nossa força nos ajudarão a navegar nesta experiência. Hoje, mais do que 
nunca, o mundo precisa da nossa liderança. Verdadeiramente, O Rotary Conecta o 
Mundo.



Mário César de Camargo 

Diretor do Rotary international
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O que será do Rotary pós Covid-19 ? 

Reflexões sobre o mundo pós pandemia.

  

Não sei. Mas certamente será diferente da instituição de março de 2020.  A 
projeção do passado para o futuro é incerta. O Rotary cresceu logo após a 1ª 
Guerra Mundial, seguida pela gripe espanhola, 1918-1920. Catalizou o 
sentimento de solidariedade pós guerra e pós pandemia ? Talvez. Sobreviveu à 
2ª Guerra Mundial, legando ao mundo a UNESCO, iniciativa de um grupo de 
rotarianos de Londres num congresso sobre educação, em 1942.  E a ONU, com 
uma delegação de 89 rotarianos presentes à assinatura da carta constitutiva, em 
São Francisco, 75 anos atrás. 

Que trabalhos estão os clubes, nossas células, fazendo em relação ao 
desafio do Covid-19? Um relatório mais rico certamente advirá dos exemplos 
nos próximos meses. Mas já nos permite elencar alguns pontos. 

A Fundação Rotária, numa velocidade sem precedentes, autorizou US$ 3 
milhões, a título de auxílio a desastres, para os distritos, na base do “primeiro 
chega, primeiro é servido”. Nas duas zonas, 23 e 24, Brasil e América do Sul, os 
governadores foram eficientes, aprovando 21 projetos dos 120 do mundo, 
totalizando US$ 525 mil até o dia 11 de maio. Ou seja, 6% dos rotarianos no 
mundo, angariaram 17,5% da verba desse fundo, pela agilidade dos dirigentes 
distritais.  A Fundação também autorizou o uso do dinheiro parado nos FDUCs 
do mundo, eliminando a necessidade de aporte do parceiro internacional, cujo 
nome deve constar somente para aproveitar o racional do software de subsídios 
globais. Sem aportar qualquer valor.

Para os próximos 60 dias, recomendo aos governadores e presidentes a 
estratégia dos 3 “Cs” : custos, comunicação, capacitação. 

Os custos, reduzí-los rapidamente na proporção em que inexistirão as 
despesas de refeições, nossa maior rubrica de gastos, conferências, viagens. 
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Os rotarianos sofreremos as consequências inevitáveis da crise econômica 
resultado do distanciamento social, e da paralização empresarial . É no mínimo 
sensatez de liderança reconhecer o cenário, e facilitar a permanência do 
rotariano em nosso convívio. 

A comunicação, intensificá-la no ambiente virtual. Jamais substituiremos a 
qualidade e emoção do encontro presencial, aperto de mão, abraço. Mas a 
ameaça do corona amplia, por outro lado, a participação de companheiros nas 
reuniões virtuais. Participo diariamente de 3 a 5 reuniões virtuais, conectando-me 
com companheiros que dificilmente teria a chance de conhecer. São comuns 
reuniões de 150 companheiros ou mais, algo raro no mundo presencial. 
Respeita-se o tempo, permite-se a participação por perguntas, limita-se o 
discurso verborrágico. A objetividade domina a discussão virtual. 

A capacitação, inexorável num mundo mutante. Já o era antes do corona, e 
sua disseminação acelerou o passo de câmbio. Rotarianos resistentes a entrar 
no mundo virtual, agora o fazem por necessidade, que é a mãe da invenção. E, 
supreendentemente, alguns se maravilham diante da ferramenta, mais amigável 
do que supunham. Faces desaparecidas das reuniões presenciais, por logística 
ou tempo, agora se apresentam, manejando as ferramentas digitais, externando 
suas ideias, propondo caminhos e programas. É a oportunidade de capacitar 
essa força de trabalho voluntário para o mundo digital, que certamente lhes abrirá 
portas a mais conhecimento. 

Um mundo novo. Diferente, que testará nossa capacidade de adaptação, 
um dos objetivos estratégicos do Rotary. Mas estou convicto de que sairemos 
mais fortes dessa crise. Como no século passado, não será um vírus que 
aniquilará nossa esperança no homem. Continuaremos a conectar o mundo e 
abrir oportunidades. 

5maio de 2020
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JOVENS NO ROTARY: 
ESPERANÇA OU REALIDADE?  

  Estamos no mês dos Serviços à Juventude, dedicado às Novas Gerações. 
Pensei bastante sobre o que escrever e o que temos que fazer/refletir neste mês.

Neste período de isolamento por causa da pandemia, tenho visto com orgulho ações criativas e 
inovadoras dos jovens do nosso Interact e dos nossos novos parceiros, o Rotaract. Cresce e 
impõe a presença deles pela facilidade de manejo de ferramentas de contatos remotos e o 
exercício de reuniões virtuais que já vinham praticando muito antes da pandemia. Também pela 
prestatividade de sair a campo para auxiliar os companheiros do chamado “grupo de risco”, o 
que também temos visto com admiração. 

Os Interactianos entram em ação e fazem a diferença descobrindo novas culturas, promovendo 
a compreensão internacional, desenvolvendo habilidades de liderança, fazendo novas 
amizades pelo mundo e desenvolvendo ações sociais sob a orientação dos Rotary Clubs 
patrocinadores. Tudo isto regado a bastante diversão. Somam no mundo hoje 20.372 clubes, 
468.556 associados em 159 países.

Recentemente o velho chavão de que os jovens não são o futuro, mas sim o presente de Rotary, 
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foi concretizado na última reunião do Conselho de Legislação que trouxe o Rotaract ao status de 
parceiro do Rotary. Hoje nossos parceiros são autônomos, além disto, ganharam a 
possibilidade de terem a dupla associação, ou seja, serem Rotarianos e Rotaractianos, 
mantendo os dois vínculos. Hoje são 10.904 clubes de Rotaracts em 184 países pelo mundo 
totalizando 250.792 associados. Também conduzem suas ações sempre com alegria e 
divertimento, “apreciando a paisagem” pelo caminho e causando um grande impacto renovador 
em nossos associados.

Trata-se então de uma força potencial que, quando bem trabalhada, rende ótimos ganhos para o 
Rotary em todos os aspectos seja de quadro associativo, fundação rotária ou imagem pública. 

Portanto, o que temos que fazer e refletir especialmente neste mês? Temos que buscar a 
inovação e a renovação, respeitando, apoiando e orientando nossos jovens e seu entusiasmo 
com vistas à renovação do quadro associativo de nossos clubes, que em sua maioria está com 
uma média de idade bastante elevada. E temos que fazer isto mostrando o que nós fazemos, 
quem somos, por que associar-se à nossa organização. Proporcionar a eles exemplos e 
experiências exitosas, para que se sintam motivados a serem rotarianos. 

Devemos focar principalmente nos jovens do Rotaract, com idades em torno dos 30 anos, pois 
são aqueles que normalmente já saíram das faculdades e estão buscando seus espaços dentro 
de suas profissões. Particularmente, é a geração dos “millennials”, que foi bastante prejudicada 
por entrar no mercado de trabalho na crise financeira de 2008 e, agora, jogada às incertezas 
desta pandemia. Estes jovens buscam saídas e conexões profissionais. É nosso papel mostrar 
a eles que o Rotary é formado por profissionais das mais diversas atividades e que conectar à 
nossa instituição, com certeza, proporcionará uma excelente rede de contatos e oportunidades, 
além de enriquecer seus próprios currículos, pois o voluntariado é valorizado em muitas 
empresas nos processos de seleção.

Um Rotary Club forte, dinâmico e atuante é aquele que tem em seu quadro associativo uma 
diversidade de profissões, de etnias, de sexos, de faixas etárias e uma grande 
representatividade das lideranças da cidade. 

Atrair os jovens é parte desta força e peço a todos os líderes rotários do Distrito 4560 que se 
conectem a eles e lhes proporcionem as oportunidades que buscam. Livrem-se dos pré-
conceitos, armem-se da paciência e compreensão cultivando dia a dia este solo fértil da 
juventude com valores saudáveis.

Façamos da esperança uma realidade, pois só através da renovação é que o Rotary 
permanecerá por mais 115 anos.

Paulo Lima
GD 4560
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Queridas companheiras.

Mantendo ainda o isolamento social, mas conectadas virtualmente, 

continuamos os planos propostos no início de nossa Coordenadoria.

Estamos, juntamente com nossa Equipe Distrital, organizando as 

premiações. Será um momento importante onde cada Casa da Amizade verá 

reconhecido todo o trabalho realizado durante o ano  da Coordenadoria da 

“Conexão”, conforme as metas iniciais.

O modelo dos troféus está sendo escolhido com muito cuidado e 

carinho com a ajuda da Cpa Lígia Melo Araújo, da casa da Amizade de 

Itapecerica.

Teremos também a definição da entrega dos reconhecimentos “Paul 

Harris” frutos de nossas doações para o Fundo da Pólio, através da 

arrecadação da “Casinha Feliz”. Teremos este ano 04 (quatro) “Paul Harris” 

que foram sorteados numa reunião virtual no dia 07 de maio, com a presença 

das Coordenadoras Assistentes, Equipe Distrital, Coordenadora da ASR e 

Governador Paulo Lima. 

Portanto, queridas companheiras, os trabalhos não param. Também 

temos visto notícias e registros de ações de nossas associadas engajadas 

em vários projetos e ações de nossos clubes no combate à COVID-19 e isso 

nos enche de alegria e orgulho de pertencer a esta família.

Ações criativas e inteligentes, preservando a integridade física de 

nossas associadas têm sido levadas a efeito em vários locais. Peço que, 

com os devidos cuidados, todas nós possamos envolver em ajudar nestas 

ações. Nosso Distrito pleiteou e conseguiu, através do Governador e sua 



Equipe Distrital, ser contemplado com a verba de 25 mil dólares para aquele 

fim. Todos os clubes foram contemplados com parte desta verba. O nosso 

engajamento ao lado dos rotarianos para distribuir os materiais adquiridos é 

um importante apoio e ajudará a firmar, ainda mais a nossa participação 

como parceiras de Rotary.

Continuemos em frente e focadas para superar este momento difícil, 

com saúde e junto aos nossos familiares. Vamos cuidar de nós para que 

possamos servir melhor.

Esperamos que em breve possamos nos encontrar e nos abraçar 

novamente.

Com carinho e gratidão,

Selma Lima
Coord. ASR
Distrito4560
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Realizado no dia 07/ 05/2020, às 19h00, em reunião on-line o sorteio de oito 
títulos  Paul Harris distribuídos entre os clubes do Distrito e as Casas da 
Amizade. 

Contou-se com a presença do Governador Paulo Lima o qual juntamente 
com a Coordenadora Selma Castejon realizaram em total transparência o 
referido sorteio. 

Na ocasião, foi lavrada a ata pela secretaria da Coordenadoria  como 
registro desse acontecimento. 
Foram agraciados:  

ROTARY CLUBES DE:
Ÿ ROTARY CLUB DE PIUMH
Ÿ ROTARY CLUB DE ELÓI MENDES.

CASAS DA AMIZADE DE: 
Ÿ MACHADO TRÊS CORAÇÕES 
Ÿ OURO FINO
Ÿ SÃO LOURENÇO 
Ÿ BOA ESPERANÇA
Ÿ CARMO DO CAJURU

A tesoureira, Vani Costa Béze aguarda o nome do indicado a receber a 
honraria, para o repasse a Fundação Rotária e aquisição dos Títulos. A 
Coordenadoria agradece a todos que contribuíram no Projeto Casinha Feliz 
e a presença durante o sorteio.

Gratidão!

RESULTADO DO SORTEIO
Realizado no dia 07/ 05/2020, às 19h00, em reunião on-line o sorteio de oito 
títulos  Paul Harris distribuídos entre os clubes do Distrito e as Casas da 
Amizade. 

Contou-se com a presença do Governador Paulo Lima o qual juntamente 
com a Coordenadora Selma Castejon realizaram em total transparência o 
referido sorteio. 

Na ocasião, foi lavrada a ata pela secretaria da Coordenadoria  como 
registro desse acontecimento. 
Foram agraciados:  

ROTARY CLUBES DE:
Ÿ ROTARY CLUB DE PIUMH
Ÿ ROTARY CLUB DE ELÓI MENDES.

CASAS DA AMIZADE DE: 
Ÿ MACHADO TRÊS CORAÇÕES 
Ÿ OURO FINO
Ÿ SÃO LOURENÇO 
Ÿ BOA ESPERANÇA
Ÿ CARMO DO CAJURU

A tesoureira, Vani Costa Béze aguarda o nome do indicado a receber a 
honraria, para o repasse a Fundação Rotária e aquisição dos Títulos. A 
Coordenadoria agradece a todos que contribuíram no Projeto Casinha Feliz 
e a presença durante o sorteio.

Gratidão!
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(*) As datas das reuniões serão de acordo com a respectiva função

PROGRAMAÇÃO
Início (*) Atividade Responsável / Palestrante 

11/05/2020 

19:30 – 21:30h 

Exposição e debate interativo:  

Tema: Protocolo 

Aroldo Ribeiro Campos – Governador 2004-05 – 

Governador do Centenário 

12/05/2020 

20:00 – 21:00h 

Exposição e debate interativo: 

Tema: Corona Zero 

https://us02web.zoom.us/j/2710777713 

Humberto Silva – Presidente Mundial da Hepatite Zero 

ID da reunião: 271 077 7713         Senha: 418752 

13/05/2020 

 

19:30 – 21:30h 

Exposição e debate interativo: 

Temas: Fundação Rotária - Subsídios – ABTRF – 

              Projetos Humanitários – Serviços  

              Internacionais -Pólio Plus – CADRE 

 

Ângelo Antônio de Freitas – Governador 2014-15 

Nino Sérgio Resende – Subcomissão Subsídios Distritais 

Rosângela Mendes Ribeiro – Subcomissão Pólio Plus 

Alécio Domingues Mendes – Subcomissão ABTRF 

14/05/2020 

 

19:30 – 21:30h  

Exposição e debate interativo: 

Temas: Secretaria – Administração de clubes 

Antônio Carlos Gonçalves – Secretário Distrital 2020-21 

Rotary Club de Varginha 

Welliton Daniel Cruz – Rotary Club de Itapecerica 

18/05/2020 

 

19:30 – 21:30h 

Exposição e debate interativo: 

Tema: Tesouraria  

 

Sebastião Wagner Valim – Tesoureiro Distrital 2020/21 

– Rotary Club de Varginha 

Magno de Sousa - Tesoureiro Distrital 2019-2020 – 

Rotary Club de Lavras-Sul 

20/05/2020 

 

19:30 – 21:30h 

Exposição e debate interativo: 

Tema: Imagem Pública do Rotary 

Denise Vieira - Coordenadora Regional da Imagem 

Publica para Região 29 

Wellington José Borges – Comissão Imagem Pública 

2020/21 - Secretário Executivo 2020/21 

21/05/2020 

 

19:30 – 21:30h 

Exposição e debate interativo: 

Temas: Serviços à Juventude-Intercâmbio e  

              Proteção aos Jovens 

Kelly Christina Duarte de Castro Macedo – 

Subcomissão de Intercâmbio de Jovens 

Marcelo Garcia Macedo - Subcomissão Proteção Jovens 

Isabel Rodrigues de Moraes Camargo - Comissão 

Serviço às Novas Gerações 

25/05/2020 

 

19:30 – 21:30h 

Exposição e debate interativo: 

Temas: Desenvolvimento do Quadro 

Associativo – Retenção – Crescimento 

Walmor Zambroti - Presidente da Comissão de 

Desenvolvimento do Quadro Associativo e José Carlos 

Azevedo – Governador indicado 2021-22  

27/05/2020 

 

19:30 – 21:30h 

Exposição e debate interativo: 

Presidentes 20/21 / Governadores Assistentes  

Temas diversos 

 

Silveira Umbelino Dantas - Governador Eleito 2020-21 

Antônio Élcio Coelho Sarto – Governador 2005-06 – 

Instrutor Distrital 2020/21 

Par�cipação aberta a todos os companheiros, não só aos futuros ocupantes de cargos em seus respec�vos clubes.
Vista a camisa de seu clube no dia ou coloque uma bandeira rotária para mostrar nossa organização.



13maio de 2020

PROJETO CORONA ZERO

Prezado Cp Presidente e líderes rotários,

Com nossa cordial visita esperamos encontra-lo bem neste momento delicado que atravessamos.

Nosso Distrito está envolvido no Projeto Corona Zero que é uma extensão do Hepatite Zero, onde toda 
experiência e "know how" daquela equipe foi disponibilizada para o combate ai COVID-19.

Sabemos que a a curva das infecções ainda é ascendente neste momento e que a evolução da pandemia 
caminha dos grandes centros para o interior. Temos que nos precaver contra isto, pois nosso Distrito 
abrange cerca de 47 municípios do interior de Minas Gerais.

O referido Corona Zero se propõe principalmente em proteger a população de idosos que está confinada 
nos conhecidos “Asilos”  ou  Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPI) espalhados pelo país. 
Estima-se baseado em estatísticas dos EUA, que 20 a 50% dos idosos nestes estabelecimentos poderão 
vir a óbito com o avanço da doença.

Assim, estamos fazendo levantamento dentro do Distrito 4560 para futuras possíveis ações preventivas 
que possam ser implantadas nos asilos de nossa área.

O QUE É O CORONA ZERO?

É um conjunto de ações com o objetivo de proteger a população mais vulnerável na pandemia do Covid-
19 – os residentes das Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) ou asilos e casas de retiro 
(bem como os trabalhadores delas) da tragédia que houve nos E.U.A. e na Europa, onde 50% do total de 
mortes no país foram oriundas dessa população.

AÇÕES

Rotary do Brasil, os quais concentram 2388 clubes, num contingente de  52.604 membros, além de 777 
clubes Rotaract (de jovens).
O papel do Rotary neste projeto é  realizar , através dessa malha de associados pelo Brasil,  CAMPANHA 
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DE PROTEÇÃO E PREVENÇÃO DO COVID-19 nos ILPIs, consistindo-se a ação, especialmente, no 
incentivo de parcerias locais com os órgãos de saúde, para o fornecimento e dos seguintes elementos 
fundamentais :

 a) INTRODUÇÃO, TREINAMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTOCOLO DE PREVENÇÃO 
DURANTE A PANDEMIA (Protocolo do Ministério da Saúde, e outras autoridades, prevendo a maior 
quantidade possível de cuidados para  se evitar o contágio nessa população e, em casos positivos, 
instruções de como proceder para separá-los do convívio comum aos demais do lar e dar o devido 
encaminhamento a tratamento médico, etc.)
 
 b) TESTAGEM  EM TODA A POPULAÇÃO DOS ASILOS -residentes e funcionários (na 
quantidade prevista neste acordo) Testes usados serão os P.C.R. 

 C) RE-TESTAGEM nos casos subsequentes que venham a apresentar sintomas

 D) DISTRIBUIÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO a todos os residentes e profissionais 
dos IPLIs servidos na ação. 

 E) SUPERVISÃO E SUPORTE dos Rotary clubes vizinhos aos ILPIs atendidos , 
encorajando-os a observar e cumprir os Protocolos introduzidos pelas campanhas.

 F) SUPORTE dos Rotary clubes vizinhos aos ILPIs atendidos no sentido de auxiliar, no que 
for possível, em resoluções de situações de emergências, etc, bem como na comunicação com a 
secretaria de saúde local, em caso de dificuldades.

O QUE OS CLUBES TÊM QUE FAZER PARA OBTER PROTEÇÃO PARA SEUS ASILOS?

1-CADASTRAR OS ASILOS (ILPI), através do preenchimento do formulário no link abaixo

ht tps: / /docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLpv1j7WTUxPBXn6ovBnOtNWga7kGk-
WKIp7MD7Xg8J0ts5Q/viewform . No preenchimento, fornecer RG e CPF e o nome de um médico 
responsável pelo pedido (mesmo que seja um do clube, etc, mas que se responsabilize pelo pedido do 
exame e por acessar os resultados no sistema do laboratório, depois).

OBS: O FORMULÁRIO ANTERIORMENTE ENVIADO NÃO SERÁ  MAIS ACEITO PARA OS NOVOS 
CADASTRAMENTOS. OS FORMULÁRIOS QUE JÁ FORAM ENVIADOS SERÃO ENCAMINHADOS. 
ENTRETANTO, É RECOMENDÁVEL QUE MESMO OS QUE JÁ ENVIARAM ACESSEM O LINK 
ANTERIOR E PREENCHAM OS DADOS SOLICITADOS.

2-ESPERAR QUE A EQUIPE DO CORONA ZERO FAÇA CONTATO com o seu distrito para que seja 
organizada a coleta de amostras a serem encaminhadas aos laboratórios (como o Fleury, por exemplo) 
para realização do PCR – padrão ouro no diagnóstico do COVID19 em todos os asilos do Brasil.

3- BUSCAR PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE LOCAL (NO CASO DE CADA CLUBE) a fim de 
ver a possibilidade de usar a sua equipe para a realização da coleta de amostras (os asilos que tiverem 
essa parceria serão atendidos imediatamente por nossa campanha – os demais podem enfrentar algum 
problema de fornecimento de material, etc)

4- VERIFICAR COM A ILPI (INTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS) OU ASILO sobre a 
observância ao PROTOCOLO de enfrentamento da pandemia, que será proposto por nossa equipe.

5- APÓS AS PRIMEIRAS TESTAGENS, se houver novos casos de suspeitas, informar imediatamente a 
equipe do CORONA ZERO para que esses pacientes possam, novamente, serem testados ou , se em 
caso de emergência, claro, que sejam encaminhados diretamente ao hospital.

Contamos com o empenho e interesse de cada clube em mais esta CONEXÃO!

Att
Paulo Lima

GD4560

14maio de 2020
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Descontaminação de máscaras já é 
testada em hospitais, diz ministro

O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) divulgou nesta 
quarta-feira (6) que avalia um modelo de descontaminação de máscaras hospitalares para 
reutilização por profissionais de saúde. O titular da pasta, Marcos Pontes, afirmou hoje que 
uma pesquisa da Universidade de Brasília (UnB), em parceria com Rotary Club, avalia o uso 
de raios ultravioleta para eliminar a contaminação de máscaras do modelo N95, que são as 
mais utilizadas em ambientes hospitalares que lidam com a infecção por covid-19.

"Essa tecnologia já está sendo testada e será utilizada, inicialmente, em seis hospitais, entre 
eles o Hospital de Base de Brasília e o Hospital Regional da Asa Norte", informou o ministro, 
durante coletiva de imprensa, no Palácio do Planalto, para atualizar as ações do governo no 
enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Segundo ele, os materiais são inseridos, 
em grande quantidade, em um dispositivo apropriado, no interior do qual é feita a 
descontaminação, que dura cerca de 15 minutos. 

Álcool em gel
O governo também busca alternativas para a produção industrial do álcool em gel, um dos 
principais insumos para higienização individual e de superfícies para evitar a contaminação 
pelo novo coronavírus. Para isso, o MCTIC está investindo cerca de R$ 1,5 milhão no 
desenvolvimento de reagentes para a fabricação do álcool em gel, em parceria com 
instituições de pesquisa. Segundo o ministro Marcos Pontes, há dificuldades para trazer para 
o país o reagente atualmente utilizado na confecção do álcool. "O objetivo é encontrar 
substituições ao Cabopol 940, que está em dificuldade de se obter por causa da importação", 
destacou.

Tecnologia usa raios ultravioleta em equipamentos de proteção

Publicado em 06/05/2020 - 19:45 Por Pedro Rafael Vilela - Repórter da Agência Brasil - Brasília
fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-05/descontaminacao-de-mascaras-ja-e-testada-em-
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ROTARY  INTERNATIONAL

DISTRITO 4560

COMISSÃO DISTRITAL DA FUNDAÇÃO ROTÁRIA

SUBCOMISSÃO DISTRITAL DE SUBSÍDIOS  4560 (SDS 4560)

 AVALIAÇÃO DE PROJETOS DE SUBSÍDIOS DISTRITAIS 2019/2020
N. DO CLUBE QUESITO 04 QUESITO 05 QUESITO 06 QUESITO 07 QUESITO 08 PONTUAÇÃO CLASSIFICAÇÃO

PROJETO FREQ DISTRITAL CONTRIB FR 01 CONTRIB FR 02 CONTRIB FR 03 CONTRIB FR 04 TOTAL

202015 PIMENTA MAR M. 3 10 20 10 3 46 1

202003 ITAUNA CID EDUC 3 10 10 10 3 36 2

202011 REC ESPERANTO BR 1 10 2 20 1 34 3

202005 ARCOS 3 3 20 2 2 30 4

202008 GUAXUPE CAFEZAIS 2 10 2 10 1 25 5

202014 ELOI MENDES 3 10 3 3 4 23 6

202006 DIVINOPOLIS LESTE 4 3 3 10 3 23 7

202016 SÃO TIAGO 3 10 3 3 1 20 8

202007 GUAXUPE 1 3 3 10 2 19 9

202004 OLIVEIRA 2 3 2 10 1 18 10

202013 PIUMHI 4 2 3 3 2 14 11

202017 BOA ESPERANÇA 3 3 3 3 2 14 12

202001 PAINS 4 3 3 3 1 14 13

202009 CARMO DO CAJURU 3 2 2 3 2 12 14

202012 BRAZOPOLIS 2 2 2 2 1 9 15

202002 LAVRAS 2 0 3 1 1 7 16

202010 CAPITOLIO 1 0 1 1 1 4 17

ROTARY  INTERNATIONAL

DISTRITO 4560

COMISSÃO DISTRITAL DA FUNDAÇÃO ROTÁRIA

SUBCOMISSÃO DISTRITAL DE SUBSÍDIOS  4560 (SDS 4560)

 AVALIAÇÃO DE PROJETOS DE SUBSÍDIOS DISTRITAIS 2019/2020
N. DO CLUBE OBJETO BENEFICIÁRIO

PROJETO

202015 PIMENTA MAR M. CAMAS HOSPITALARES SANTA CASA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIMENTA

202003 ITAUNA CID EDUC EQUIPAMENTO MEDICO CENTRO DE ESP MEDICAS E ODONTOLOG  ITAÚNA

202011 REC ESPERANTO BR  MESAS ESCOLARES E PROJETOR MULTIMIDIA ASSOC PAIS E AMIGOS APOIO AO TALENTO P CALDAS

202005 ARCOS EQUIP INFORMAT., APARELHOS MEDICOS  E OUTROS LAR POUSADA DOS BERTOS ASILO - ARCOS

202008 GUAXUPE CAFEZAIS CAMAS HOSP E CADEIRAS DE RODAS E DE BANHO ASSOCIACAO SERVIÇOS DO BOM PASTOR GUAXUPE

202014 ELOI MENDES CAMAS HOSPITALARES HOSPITAL NS DA PIEDADE ELOI MENDES

202006 DIVINOPOLIS LESTE EQUIP. MULTIMIDIA APAE DIVINOPOLIS

202016 SÃO TIAGO ELETRODOMESTICOS (SECADORA E FREEZER HORIZ) ALBERGE S FRANCISCO DE ASSIS  DE SÃO TIAGO

202007 GUAXUPE EQUIP DE COZINHA E LAVANDERIA SOS CASA DA CRIANÇA - GUAXUPE

202004 OLIVEIRA EQUIP INFORMAT., CAMAS HOSP E CADEIRAS BANHO VILA VICENTINA JOAQUIM L COSTA - OLIVEIRA

202013 PIUMHI EQUIP DE MULTIMIDIA E INFORMATICA ASSOC PROTECAO MAT, INF E ADOLESC  PIUMHI 

202017 BOA ESPERANÇA EQUIPAMENTOS E UNIFORMES P ACADEMIA DANÇA ASSOCIAÇÃO NOVO CAMINHO DE BOA ESPERANÇA

202001 PAINS EQUIPAMENTOS DE COMBATE À COVID 19 HOSPITAL MUNICIPAL REGINA VILELA OLIV - PAINS

202009 CARMO DO CAJURU EQUIPP DE COZINHA INDUSTRIAL ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE - CAJURU

202012 BRAZOPOLIS EQUIP E APAR MEDICOS, CADEIRAS DE BANHO SC DE MISERIC SÃO CAETANO - BRAZOPOLIS

202002 LAVRAS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO CIENCIAS ESCOLA EST DORA MATARAZZO -LAVRAS

202010 CAPITOLIO EQUIP DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA E MASCARA APAE CAPITOLIO

AVALIAÇÃO DE PROJETOS DE SUBSÍDIOS DISTRITAIS 
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COMUNICADO DISTRITAL3– D 4560                     09/04/20

Prezados Presidentes e lideres rotários,Muitos estão questionando:
E A CAMPANHA DA POLIO? COMO FICA DIANTE DO COVID-19?

Segue abaixo esclarecimentos à esta questão:

Att
Paulo Lima
GD 4560

Programa Pólio-Plus Respondendo ao Desafio da COVID-19 Mike McGovern: 

Presidente da Comissão da Pólio Plus do Rotary Internacional 
eJohn Germ: Ex-Presidente do RI e Presidente da Comissão de Contagem Regressiva da Pólio 
para a História.

Explica bem o assunto. Boa leitura e quando lhe perguntarem, você terá a resposta. 

Um programa iniciado pelo Rotary está empregando milhares de profissionais de saúde para 
lidar com a pandemia de COVID-19. O programa é a Iniciativa Global de Erradicação da Pólio 
(GPEI), que inclui o programa Pólio Plus do Rotary. Desde os primeiros dias de erradicação da 
poliomielite nas Filipinas, a generosidade e o trabalho dos rotarianos e de nossos parceiros 
quase acabaram com a poliomielite, impediram o Ebola de se tornar uma epidemia na Nigéria e 
agora responde no combate à COVID-19. 

Nos próximos quatro a seis meses, o programa da pólio oferece suas ferramentas, força de 
trabalho e extensa rede de vigilância, para apoiar os países na resposta a este 
desafio.Globalmente, a rede de vigilância da poliomielite está sendo treinada em detecção de 
casos da COVID-19, rastreamento de contatos, testes de laboratório e gerenciamento de 
dados. O GPEI está implantando seus mecanismos de coordenação, como centros de 
operações de emergência e compartilhando ativos físicos como veículos, computadores e 
telefones celulares para combater a pandemia. 

Na Nigéria, uma extensa rede de ativos de comunicação da poliomielite, incluindo 20.000 
mobilizadores comunitários voluntários, estão trabalhando em todo o país para promover a 
lavagem das mãos para reduzir a transmissão.No Paquistão, os funcionários da poliomielite 
sensibilizaram mais de 6.000 profissionais de saúde na COVID-19 e reaproveitaram uma linha 
de apoio originalmente usada para chamadas relacionadas à poliomielite para também abordar 
questões da COVID.A equipe de vigilância da poliomielite em Angola está treinando equipes de 
saúde locais no gerenciamento de casos da COVID-19. A equipe da poliomielite no Benin está 
desenvolvendo um plano de preparação para uma pandemia para esse país.Todos os dias 
ouvimos falar de mais implantações da equipe da poliomielite para tratar de questões da 
COVID-19 em outros países. 

E a própria pólio? O Conselho de Supervisão da Pólio tomou a difícil decisão de interromper as 
vacinas de casa em casa, sabendo que isso pode levar a um aumento nos casos de 



poliomielite. Contudo, a vigilância da poliomielite continuará, além de apoiar a vigilância da 
COVID.

O GPEI está trabalhando para garantir que, uma vez que os países estejam seguros, possam 
ser apoiados para retomar rapidamente as campanhas de imunização contra a poliomielite. Em 
todos os países, teremos uma mensagem de que as vacinas, incluindo a vacina contra a 
poliomielite, impedem o vírus de atacar crianças e adultos. Precisamos aproveitar o momento 
para que todas as comunidades compreendam que a vacina contra a poliomielite salva vidas. 

Por mais de 40 anos, rotarianos nunca hesitaram em cumprir nosso compromisso com as 
crianças do mundo, em acabar com a pólio. Hoje, ao contribuir com o fundo Pólio Plus, também 
estamos lidando com essa pandemia maligna da COVID-19. 

As metas deste ano para contribuições para a Pólio não foram alteradas. A oportunidade de 
fazer o bem no mundo só aumentou. Se você ou seu clube não doaram para o Fundo Pólio Plus 
recentemente, hoje é o dia de fazê-lo.

Todas as doações são equiparadas em 2 para 1 pela Fundação Bill & Melinda Gates. Se o seu 
distrito tiver subutilizado os Fundos Distritais de Utilização Controlada (FDUC), qualquer 
alocação será de 6 para 1 devido as participações do Fundo Mundial da Fundação Rotária e 
pela Fundação Gates. 

Se você quiser saber mais sobre como o Rotary e o GPEI estão lidando com a COVID-19 sem 
perder o foco na erradicação da pólio, consulte:

http://polioeradication.org/
https://www.endpolio.org/pt

18maio de 2020
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COMUNICADO DISTRITAL - D4560
13/04/20REUNIÕES VIRTUAIS COM AS ÁREAS DISTRITAIS

Aconteceu nesta data a primeira de uma série de reuniões do Gov. do Distrito Paulo Lima, Gov 
Eleito Silveira e Gov Indicado José Carlos (também GA da Área1) com as áreas do Distrito 
4560.

O evento foi na Área 1 e teve como convidado especial Caio Cruz do Depto de Suporte a Clubes 
e Distritos do RIBO - Escritório Central de São Paulo, que proferiu uma palestra sobre 
Ferramentas e Preparo de Reuniões Virtuais.

Na sequência foi dada a palavra aos Governadores Eleito, Indicado e ao Governador Paulo 
Lima apresentaram considerações sobre a realidade e os desafios do Quadro Associativo, 
Fundação Rotâria e Imagem Pública do Distrito 4560 principalmente diante da pandemia do 
novo Corona vírus.Após as explanações foi aberto espaço para perguntas e esclarecimentos 
de dúvidas numa ótima e proveitosa interação com os presentes.Estiveram presentes o 
Instrutor Distrital Angelo de Freitas, 

Governadores anteriores do Distrito e outros líderes rotários que muito colaboraram no 
debate.A idéia, segundo o Coordenador dos GAs, Cp. Wemerson, é dar sequência a estas 
reuniões nas demais áreas do Distrito estimulando e exercitando esta CONEXÃO que tende a 
ser cada vez mais utilizada pelos clubes.As áreas 2 e 3 deverão ser as próximas a participarem 
desta CONEXÃO, arrematou o Coordenador.
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Dia 30/04, finalizou-se, as 17:30h, a reunião do Diretor 
Mario Cesar, Governadores, Diretoria da ABIJ e Chairman 
de todos os Distritos do Brasil do Programa de Intercâmbio 
de Jovens. 
Estivemos presentes juntamente com nossa Chairman 
Cpa Kelly.
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CADRE ESTÁ SENDO IMPLANTADA 
NO DISTRITO 4560

Com três módulos de treinamento 
remotos e com cerca de 20 participantes 
começou neste dia 04 de maio a 
preparação da equipe que se capacitará 
para compor a CADRE do Distrito 4560.

Para quem ainda não se inteirou, a 
CADRE se rá  uma Comissão  de 
rotarianos selecionados em várias áreas 
profissionais dentro das áreas de 

enfoques dos projetos rotários que terá como missão fazer uma primeira análise dos 
projetos de subsídios globais apresentados à Fundação Rotária, orientando, ratificando ou 
retificando sua condução. Assim, a ideia é que tais projetos possam chegar ao RIBO com o 
mínimo de chance possível de apresentar algum erro de direcionamento, metas e 
enquadramento de seus objetivos dentro das premissas de Rotary International.

A equipe do nosso Distrito fará os três módulos do treinamento nos dias 04, 06 e 08 sob a 
Supervisão da Equipe de implantação Nacional do Modelo nos distritos. O Facilitador será 
o Cp Marcelo Haick, Chairman da equipe auxiliado por outros membros. A Governadora 
(2013/14) Ângela Rezende do Distrito 4580 também está na equipe e tem prestado 
inestimável ajuda como interlocutora junto ao RIBO e equipe de treinamento.

A CADRE também poderá atuar no auxílio das análises dos Projetos de Subsídios 
Distritais, funcionando como uma “peneira” inicial antes que os projetos sejam 
encaminhados para análise e seleção.

“Nossa esperança é que com a implantação da CADRE em nosso Distrito haja um 
amadurecimento em número, qualidade e excelência tanto dos projetos de subsídios 
globais como distritais. A CADRE do Distrito 4560 chega em boa hora e desde já 
agradecemos a participação dos companheiros e companheiras que, desprendidamente, 
se dispuseram a auxiliar na busca desta excelência. 

Ao Gov. Antônio Élcio, presidente da CDFR e Gov. Ângelo de Freitas Presidente da CDSI e 
Coordenador Distrital da CADRE o nosso agradecimento pelo empenho. 

Agradecemos, ainda, à equipe de implantação do RIBO, na pessoa do Cp Marcelo Haick e 
à Cp Gov. Ângela Rezende que não mede esforços para nos auxiliar”, externou o Gov 
Paulo Lima.
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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 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:

22maio de 2020



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

Anuncie Aqui!

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

23maio de 2020
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Pandemia (COVID-19), estão passando por necessidade.

As doações em dinheiro deverão ser realizadas através de depósito bancário. 

As doações de ítens de cesta básica os voluntários estão disponíveis para buscar até 
você.

Vamos todos juntos abraçar essa causa! Juntos somos mais fortes.
Faça suas doações: (37) 99902-4710/ (37) 99944-3755/ (37) 99907-

A Comissão de Serviços Humanitários do  
Rotary Club de Piumhi juntamente com 
todos os rotarianos e o Núcleo Espírita 
Caminho da Luz se uniram em uma 
missão so l idár ia  para ar recadar 
alimentos, produtos de limpeza e higiene. 

A campanha é voltada para ajudar 
famílias carentes no município. 

O objetivo é atender a demanda das 
Pastorais da Criança das três paróquias 
existentes no município, das famílias 
assistidas pelo Núcleo Espírita e a 
demanda espontânia, ou seja, aquelas 
famílias que nunca precisaram de ser 
beneficiadas, e que no momento devido a 
crise econômica afetada por ocasião da 

Clubes em Ação
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Na última quinta-feira,30, tivemos a honra de entregar 
mais um importante projeto. 
Através de uma ação entre os companheiros e em 
parceria com a Loja Maçônica Ordem e Progresso, 
arrecadamos R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e em uma 
outra parceria com a empresa Belgo Bekeart este 
valor foi dobrado. 
Possibilitando a compra de mais de 100 lençóis para 
a Casa de Caridade (Hospital) Manoel Gonçalves de 
Souza Moreira – Itáuna/MG. 
Com o aumento dos leitos para tratar os pacientes 
infectados pelo Covid-19, os lençóis foram de 
extrema necessidade.

Trabalhar em prol da saúde de todos será sempre uma de 
nossas causas que defendemos. 
Entregamos na quinta-feira, 30, a Casa de Caridade 
(Hospital) Manoel Gonçalves de Souza Moreira – Itáuna/MG, 
11 mil pares de luvas descartáveis, no valor de R$3.294,26. 
Este projeto foi possível através do Subsídio para 
Assistência em casos de Desastres- Covid-19, destinado 
pelo distrito 4560.

Em um gesto altruísta, nosso Companheiro Jorge 
Vasconcelos dos Reis, através de sua ótica, realizou a 
doação de trinta pares de óculos de segurança ao Hospital 
Manoel Gonçalves. 
E apenas assim conseguiremos vencer esta pandemia: 
com união, doação, solidariedade e companheirismo. 
Parabéns @jorge8791 e @oticavisualitauna ! 
O @hmgitauna precisa de toda e qualquer ajuda! 
Você nos incentiva a fazer mais! 
O Rotary de I taúna muito se orgulha de seus 
companheiros!!!
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Em virtude da Pandemia do COVID-19 (corona vírus), as reuniões do Rotary Club de Piumhi 
estão sendo realizadas através do aplicativo Zoom.
Após 50 anos de sua fundação, foi realizada em sua história a primeira reunião on line, na data 
de 03 de abril de 2020 às 20 horas.
Todo o país vivendo em um contexto de crise, esse inimigo invisível promove vários debates 
importantes, sobretudo sobre as incertezas que todos nós somos obrigados a lidar, tanto na vida 
profissional, como na vida social.
Desta forma, devido o isolamento social, o Rotary Club de Piumhi buscou ferramentas 
tecnológicas que pudesse continuar a união entre os companheiros, a fim de quê a prestação de 
serviços humanitários pudesse continuar. 
Com esse aprimoramento tecnológico permitiu reduzir a distância, sendo possível planejar e 
executar o Projeto " Missão Solidária", O Rotary Club de Piumhi e o Núcleo Espírita Caminho da 
Luz uniram força com uma grande campanha de arrecadação de alimentos, produtos de limpeza 
e higiene pessoal para serem doadas as famílias carentes do município.

A Rotariana Berenice Messias Marques em viagem aos 
Estados Unidos durante o mês de Janeiro de 2020, visitou o 
Rotary Club Boynton Lantana, localizado no Estado da Flórida.

O Presidente do Rotary Club de Piumhi Túlio Alves  Ferreira 
em reunião ordinária após o seu retorno ao Brasil, agradeceu e 
parabenizou a rotariana Berenice, dizendo da importância da 
participação em reuniões junto a Club's internacionais, pois 
aumenta e possibilita as parcerias em Projetos de Subsídio 
Globais.

Para a rotariana, a visita ao Rotary Club Boynton Beach 
Lantana e sua participação na reunião pode trazer ao Rotary 
Club de Piumhi novos conhecimentos e experiências, além de 
aumentar os contatos internacionais.
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O Rotary Club de Iguatama, juntamente com ASR, Interact e Rotakids, está disponibilizado um 
Kit composto por uma máscara reutilizável (camada dupla de tricoline e uma camada interna de 
TNT) que é a recomenda pela OMS, um sabonete para higienização das mãos e um manual de 
instruções.
O kit é pra ajudar a conter o avanço do Covid-19. Inicialmente vamos disponibilizar Kit para os 
internos da casa de repouso e seus funcionários, e para algumas pessoas no grupo de risco.

O ministério da Saúde recomenda o uso de máscaras de tecido por todos contra o Covid 19. Mas 
seu uso não dispensa todas outras recomendações como evitar aglomeração de pessoas e 
higienização da mãos.

Para que possamos expandir o projeto máscara para todos precisamos de ajuda com doações 
para atendermos toda demanda da cidade.
Você pode estar ajudando com qualquer valor, matéria prima ou mão de obra para podermos 
confeccionar mais máscaras. Entre em contato pelos telefones 991461555 e 991461551
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RC de Arcos doa máscaras para respiradores e vários EPIs para o Hospital 
Municipal de Arcos

O Rotary E_Club Internacional de Esperanto Brasil do D 4560 fez hoje doação 
de quase 1800 EPIs, máscaras e capotes hospitalares à Santa Casa da cidade 

de Andradas- MG
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O Rotary Club de Oliveira, na tarde de 29/04/2020, doou gêneros alimentícios e 
materiais de higiene pessoal à Vila Vicentina Joaquim Laranjo Costa e ao Asilo 
Santo Antônio e cestas básicas à Conferência Nossa Senhora das Graças e à 
Conferência São Paulo Apostolo.
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O Rotary Clube de Bom Sucesso conseguiu fazer a liberação do SUBSÍDIO PARA 
ASSISTÊNCIA EM CASOS DE DESASTRES – COVID-19, e fez a compra de 19 galões 
de 5 Litros de álcool  70% e 215 máscaras  para a SANTA CASA DE BOM SUCESSO.  
Parabéns Luciano e  companheiros ...
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Dia 07/05/2020, foi entregue pelo Gov Paulo Lima, Enfermeira 
Viviane Alves e o Presidente do Rotary Club de Lavras Sul 
oscobertores doados pelo Distrito à Casa do Vovô em Lavras. 

Esses cobertores foram presenteados ao Governador e esposa 
durante a visita ao Rotary Club de Itajubá 19 de Março / projeto 
banco Itaú. 

É o Rotary conectado para servir!
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O RC Lavras Sul realizou a entrega de máscaras 
hoje na associação dos amigos de São Judas 

Tadeu, lar Augusto Silva e casa do vovô.

Material de higiene e limpeza do Rorary Club de Lavras 
entregue para três instituições: Casa do vovô, Asilo e Vila 
vicentina...
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Eu te protejo
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e
Você 

me proteje!
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Rita Suzette, de Monte Sião, sempre muito atuante, conseguiu, 
logo no inicio da pandemia, confeccionar e doar várias 
máscaras de proteção. Foram 7 para Polícia Civil e 35 para o 
Fórum.

Casa da Amizade de Monte 
S ião se so l idar iza  ao 
combate do Coronavirus. 
L i n d o  t r a b a l h o  d a 
c o m p a n h e i r a  M a r i a 
A p a r e c i d a .  F e z  4 0 
máscaras para nosso Asilo 
São José!
E s t a m o s  f a z e n d o  e 
d is t r ibu indo ! ! !  Un idas 
t r a b a l h a n d o  n e s t e 
momento difícil!
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Doaçao das Companheiras 
Lucia e Ligia da ASR de 
Itapecerica para Assistencia 
S o c i a l  c o m p a n h e i r a 
Rotariana Livia.

D o a ç ã o  d a  A S R  d e 
Itapecerica de 11 caixa de 
leite para a Campanha do 
R o t a r y  d a s  c e s t a s 
basicas para as familias 
q u e  h o j e  e s t ã o 
precisando da nossa 
ajuda.



ASR de Bom Sucesso 
fez uma doação para o 
asilo de Caridade  
Santa Casa de Bom 
Sucesso/MG  no valor 
de R$ 2.000,00 no dia 
23/03/2020 e mais  R$ 
500,00 no dia 
14/04/2020.
Doação feita para 
ajudar  no combate à 
Codiv-19, na compra 
de máscaras e outros 

Representando a Casa 
Amizade Ouro Fino, sua 
Presidente Lize Araujo 
e s t á  d i s t r i b u i n d o 
solidariedade: doação de 
10 metros de tecido de 
algodão para confecção 
de máscaras!
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Rotary Club Elói Mendes Rotary Club de GuaxupéRotary de Itaúna

Rotary Club de Itapecerica   Rotary  de Itaúna
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Rotary Club de Itapecerica

39maio de 2020

Rotary Club de Três Corações



Distrito 4560

Rotary

40maio de 2020



Distrito 4560

Rotary

41maio de 2020


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41

