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MÊS DOS GRUPOS DE 

COMPANHEIRISMO

Os Grupos de Companheirismo são 
formados por pessoas de diversos países 
que compartilham dos mesmos interesses. 
Participar de um deles é uma ótima maneira 
de fazer amizades no mundo todo, praticar 
um hobby, trocar experiências sobre a sua 
profissão e falar sobre Rotary.



Distrito 4560

Rotary

Dólar Rotário

junho        R$ 5,32
maio          R$ 5,59
abril           R$ 5,10
Março        R$ 4.41     

2junho de 2020

junho 2020

03 - Mensagem do Presidente de RI - Mark 

Maloney

05 - Mensagem do Presidente de RI - Holger 

Knaack

06 - Mensagem do Diretor de RI

08 - Mensagem do Governador Distrital

10 - Mensagem da Coordenadora Distrital

12 - Resultado Pesquisa - Reuniões on line

15 - Intercâmbio

20 - Projeto Corona Zero

22 - Projeto Saber

29 - ABTRF - Seja um doador!

30 - Fortaleça a Imagem Pública

31 - Comunicados Distritais

36 - Clubes em Ação

51- ASRs em Ação

53 - Empresas Cidadãs

54 - Apoiadores 2019-2020



Presidente do Rotary 
International 2019-20

Mensagem do

Distrito 4560

Rotary

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

Diretor do Rotary International
Mário César Martins de Carmargo
Rotary Club de Santo André

Rotary International Brasil Office 
RIBO
Edilson M. Gushiken

Governador do Distrito 4560
Paulo Marcos de Paula Lima
Rotary Club de Lavras Sul

Coordenadora da ASR
Selma Castejon Branco Alves Lima
Rotary Club de Lavras Sul

Instrutor Distrital
Ângelo Antônio de Freitas
Rotary de Itaúna - Cidade 
Educativa

Governador Eleito 2020-21
Silveira Umbelino Dantas
Rotary Club de Varginha

Secretária Executiva Distrital
Adriane Coutinho Barbosa 
Bandeira
Rotary Club de Lavras Sul

Tesoureiro Distrital
Magno de Souza
Rotary Club de Lavras Sul

Escritório da Governadoria
Rua Francisco Andrade 6 - Centro
37200-000 Lavras MG

Criação e Diagramação
Entervia Tecnologia e Tren. Ltda
Av. Dr. Miguel Aug. Gonçalves, 
1508
Graças - Itaúna - MG 

Distrito 4560

Rotary

Dádiva a ser compartilhada
 
Minha jornada no Rotary começou há 40 anos, 
quando me associei ao Rotary Club de Decatur, 
no Estado do Alabama, nos Estados Unidos, 
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com a idade de 25 anos, o que proporcionou à minha família e a 
mim muitos momentos inesquecíveis. Mas nada poderia ter me 
preparado para a experiência de me conectar ao mundo como 
presidente do Rotary International. A minha jornada individual no 
Rotary tornou-se uma jornada compartilhada com cada um de 
vocês.

Todas as pessoas incríveis que Gay e eu tivemos o prazer de 
conhecer este ano – rotarianos, rotaractianos e toda a Família do 
Rotary – continuarão sendo uma inspiração para o resto de 
nossas vidas. Visitamos clubes e projetos em diversos lugares, do 
Uruguai à Ucrânia, da Nigéria à Nova Zelândia, e muito mais. 
Tivemos o privilégio de cruzar o planeta, circum-navegando-o 
duas vezes e transitando entre os hemisférios Norte e Sul. Cada 
parada, cada país nos revelava sua própria magia do Rotary. Em 
março, no Zimbábue, conhecemos a missão médica de uma 
equipe de capacitação profissional com rotarianos da Índia que 
promoveu saúde, esperança e vida nova a milhares de pessoas 
que chegavam para atendimento. Também sentimos a energia de 
mais de 300 jovens no Simpósio Rotary para a Juventude, 
realizado na capital, Harare. Foi emocionante!

Este ano, lançamos nosso novo Plano de Ação. Muitos clubes o 
colocaram em prática e muitos ainda o farão. As minhas energias 
têm se renovado com as ações para atingir as prioridades que 
estabeleci para este ano 2019-20 envolver as famílias no Rotary, 
oferecer oportunidades de liderança para todas as idades, 
celebrar nossa história com as Nações Unidas em seus 75 anos 
de existência e, o mais importante, fazer o Rotary crescer.

Com a propagação global da Covid-19, agora nos encontramos 
em um mundo transformado. Fomos forçados a nos conectar de 
maneiras que nunca poderíamos imaginar, colocando à prova 
nossa capacidade de adaptação. Tivemos que tomar decisões 
difíceis, incluindo o cancelamento de reuniões presenciais de 
clubes, conferências distritais e presidenciais e até eventos do 
porte da Convenção Internacional deste ano, em Honolulu. 



Juntos, estamos colocando o bem-estar de todos em primeiro lugar, apesar da perda de 
encontros, eventos e atividades que já vinham sendo planejadas há tempos.

Enquanto nos preparávamos para a Convenção em Honolulu, aprendíamos sobre o 
significado de aloha. Nossos amigos rotarianos do Havaí nos mostraram que a palavra 
significa respeito e carinho mútuos, algo que nos conforta sem esperarmos nada em troca. O 
espírito de aloha se aplica a qualquer lugar do mundo em que estejamos. Como rotarianos, 
rotaractianos e integrantes da Família do Rotary, estamos todos conectados, e conectados da 
forma como aloha foi definida para mim: o nosso vínculo baseia-se no respeito mútuo pelas 
nossas diferenças, assim como no nosso apreço pelo que nos une. A comunidade é a soma de 
todas as pessoas – que assumem responsabilidades, compartilham o que têm, se preocupam 
e zelam umas pelas outras.

Ao testemunhar o empenho da comunidade do Rotary em cuidar da humanidade em meio à 
pandemia do novo coronavírus, vi o aloha do Rotary. Somos, realmente, pessoas em ação. 
Todos os dias, mas especialmente durante esta pandemia, a comunidade do Rotary tem dado 
ainda mais vida ao espírito de aloha. Isso é uma dádiva a ser compartilhada sempre, e cada um 
de nós é um guardião e distribuidor dessa dádiva do Rotary. Gay e eu ficamos impressionados 
e inspirados com todos vocês, integrantes da nossa Família do Rotary.

Na verdade, eu diria que a última parte deste ano foi transformadora. Descobrimos novas 
maneiras de melhorar a vida de outras pessoas e de seguir em frente juntos. E, juntos, 
continuaremos fazendo o Rotary crescer para nos doarmos ainda mais às comunidades locais 
e global.

Gay e eu guardaremos com carinho em nosso coração este ano ao lado de vocês, em que 
mostramos como O Rotary Conecta o Mundo!
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Caro(a) companheiro(a): 

Se você perguntar aos rotarianos o que os trouxe ao Rotary, provavelmente ouvirá 
respostas diferentes. Afinal, o Rotary não apenas tem significados distintos para 
associados de diferentes partes do mundo, mas também tem um significado único para 
cada rotariano. No entanto, estamos todos unidos de três maneiras importantes. 

Primeiramente, acreditamos nos Valores do Rotary e seguimos a Prova 
Quádrupla. Em segundo lugar, acreditamos em amizades e amamos passar tempo 
juntos. 

E, por último, temos grande satisfação em ajudar o próximo – estamos 
comprometidos com o servir. 

Os líderes distritais assumiram grandes responsabilidades e eu lhes agradeço 
pelo trabalho árduo. Eles assumiram o compromisso de ajudar o Rotary a crescer, 
adaptar-se ao futuro digital e se tornar mais atraente para as gerações mais jovens. 
Temos um trabalho importante pela frente, assim como muitas oportunidades – para os 
outros e para nós mesmos. Espero que continue sua jornada conosco e que possamos 
ajudar as futuras gerações a prosperar à medida que O Rotary Abre Oportunidades. 

Atenciosamente, 

Holger Knaack 
Presidente do Rotary International, 2020-21
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Rotary e Covid-19 : Crise ou Oportunidade ? 

“ Nunca desperdice uma boa crise” Winston Churchill

É o momento de fazer um balanço da gestão até ser atingida pelo tsunami do covid-19, 
até como referência histórica. Tenho minhas dúvidas sobre afirmações categóricas de que o 
mundo não será o mesmo após o fim da pandemia. O discurso era idêntico após o 11 de 
setembro de 2001, as viagens tornaram-se mais burocratizadas, os mecanismos de 
monitoramento “big brother” com reconhecimento facial disseminam-se pelo mundo, mas 
vida que segue. O choque da pandemia mudará o ambiente de negócios, haverá certa 
hesitação de contato físico no início, empresas quebrarão, o ambiente virtual ganhará milhões 
de neófitos, prioridades governamentais serão reavaliadas, líderes emergirão e submergirão, 
mas o ser humano continuará sua saga. Esperançosamente, mais solidário, mais conectado, 
mais ativo na sua comunidade. E o Rotary lucrará com esse movimento, desde que 
projetemos a imagem de instituição voltada ao melhoramento do ser humano, estampado no 
lema “Dar de si antes de pensar em si”. Uma entidade com gente de ação, atrativa para futuros 
rotarianos. 

Vamos lá, aos números. Relatório de gestão pode ser enfadonho, numérico, pouco 
inspirador, mas inevitável que mensuremos nossa trajetória até abril de 2020, para informar 
aos rotarianos da América do Sul. 

1)  A O que o Rotary está fazendo para combater a covid-19 em nível mundial ?
Fundação Rotária aprovou até 15 de maio US$ 13,017 milhões em 157 projetos de subsídio 
global. Solicitações de subsídios de auxílio a desastre somam 300 no mundo, tendo 193 sido 
aprovadas, num total de US$ 4,807 milhões. Para os 45 distritos das zonas 23 e 24, Brasil e 
América do Sul espanhola, aprovaram-se 27 projetos, somando US$ 675 mil, fruto da 
agilidade dos governadores do continente ao requisitar esses fundos, alocados para quem 
primeiro chega;

2)  Até Qual o impacto da crise na captação de recursos da ABTRF/TRF no Brasil ?
30 de abril, nenhum. O volume captado no período no ano 18-19 foi US$ 2,370 milhões, no 
ano atual US$ 2,404 milhões. Deve-se considerar que o dólar teve valorização de 42% no 
período, o que significa que a arrecadação cresceu na mesma proporção em reais, um feito a 
ser reconhecido;
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3)  Também para o limite de 30 Como está o quadro associativo em nível mundial ?
de abril, o número de rotarianos cresceu 27.933 no mundo, o que poderia ser considerado 
alvissareiro . Acontece que, se comparado a abril de 2019, estamos 9.154 abaixo, o que vem 
ocorrendo há dois anos, uma tendência perigosa;

4)  20 distritos ganharam sócios em Como está o quadro associativo no Brasil ?
relação a 1 de julho de 2019, mas 11 perderam, num crescimento líquido de pouco mais de 600 
companheiros. Se levado em conta que o acréscimo chegara a mais de 2.000 em outubro 
último, é preocupante. Ainda mais com a eclosão da pandemia, com impacto ainda incerto no 
quadro associativo; 

5) É a pergunta de 1 milhão de O Rotary perderá membros em nível mundial ? 
dólares, ninguém sabe, tendo em vista o ineditismo da crise, pelo menos nos últimos cem anos, 
desde a gripe espanhola de 1918-1920. Mas o Rotary tem estatísticas de 115 anos, e somente 
numa crise houve uma queda expressiva do quadro social, de 5,6% , nos anos 1932 e 1933, 
sequentes à depressão americana. O estatístico do Rotary projeta, com 95% de margem de 
acerto, que pode haver queda ou aumento do quadro de 1,8% nos próximos quatro anos. A ver;

6)  Ainda há tempo para Haverá impacto na captação de recursos para a Polio ?
reagir, mas o investimento em projetos da covid-19, no total de US$ 17,8 milhões mencionados 
acima, solapou as reservas que poderiam ser destinadas à Polio, para manter a equiparação 
de 2 para 1 com a Fundação Gates. Hoje, dia 19 de maio, faltam ainda US$ 16 milhões para 
chegar aos US$ 50 milhões do compromisso, e não podemos esquecer que para cada dólar do 
rotariano, faltarão dois dólares do lado Gates. Precisamos reagir, e rápido, faltando seis 
semanas para o término do ano rotário.

O Rotary atravessou mais de um século de desafios, é nossa marca de nascença. 
Depressão, gripe espanhola, crise do petróleo, duas grandes guerras, que geraram frutos com 
digital do Rotary, como a UNESCO e a ONU. Tornamo-nos maiores diante da crise, afinal 
somos marinheiros de mares revoltos, não de piscina. Seguindo o pensamento do primeiro 
ministro inglês, que conduziu a Inglaterra no seu período mais turbulento, não 
desperdiçaremos uma boa crise. Sairemos dela maiores e mais fortes. Lutaremos em todas as 
“lives” possíveis para manter nossa equipe motivada, conectada, abrindo oportunidades. Até 
nos encontrarmos novamente para um forte abraço rotário. Sem covid-19. 
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JUNHO - MÊS DOS GRUPOS DE COMPANHEIRISMO

"O Companheirismo é a pedra fundamental sobre a qual o Rotary foi criado, e 
a tolerância é o elemento que o mantém unido"Paul Percy Harris

Completamos no dia 11 de junho três meses desde que foi declarada a pandemia do novo 
Corona vírus no mundo. O isolamento social imposto nos privou de muitas coisas, adiou 
muitos sonhos, planos e abraços.

E num piscar de olhos chegamos ao derradeiro mês deste ano rotário: Junho – mês dos 
Grupos de Companheirismo. 
Sempre colocado como a “força motriz” do Rotary o companheirismo tem um papel 
importantíssimo na coesão do nosso Distrito. Passamos por momentos difíceis. Não somos 
um Distrito abastado economicamente e isto está nos custando uma evasão de associados 
diante das dificuldades que naturalmente advêm de uma economia estagnada. Mas será que 
é só esta a causa de não conseguirmos reter e crescer? É aí que o companheirismo tem um 
papel importante. Clubes com quadros associativos fortes são aqueles que conseguem 
manter acesa a chama do companheirismo, do compartilhar, do “estar perto para o que 
precisar”. Não é sinônimo de amizade profunda ou de gostar, mas de estar junto e respeitar a 
maneira de ser de cada um com os olhos voltados para o objetivo comum de servir e ajudar a 
fazer do mundo um lugar melhor para todos, naquilo que nos cabe.

Mundialmente os Grupos de Companheirismo são formados por membros da família rotária 
que compartilham interesses por atividades recreativas, como esportes e hobbies, ou 
profissões. Eles ajudam a promover o desenvolvimento profissional, explorando novas 
oportunidades de servir e fazendo amigos no mundo inteiro. Formados por pessoas que 
compartilham dos mesmos interesses, eles são uma ótima maneira de fazer amigos no 
mundo inteiro. Os Grupos de Companheirismo são abertos a rotarianos, seus familiares, ex e 
atuais participantes dos nossos programas. Para contatá-los diretamente, podemos consultar 
a lista disponível no site do Rotary ( Por www.rotary.org/pt/our-programs/more-fellowships). 
meio do site você também poderá entrar em um grupo de discussão para encontrar rotarianos 



e rotaractianos com os mesmos interesses que os seus. Mas podemos começar a viver isto 
dentro dos nossos próprios clubes, incentivando interesses comuns dos associados, que 
sejam atativos e os façam esperar pelo dia da próxima reunião.

Mas, em si, o companheirismo se basta, pois envolve os nossos companheiros e 
companheiras num interesse maior: o de serem percebidos, valorizados pelo que são 
individual e profissionalmente. O companheirismo é a chave que abre sorrisos, trazendo o 
prazer de ser rotariano. Alguém já disse que a maior violência que se pode cometer contra o 
ser humano é ignorá-lo. Existe uma frase da tribo africana Zulu que tem um significado que 
abrange toda a solidariedade, cooperação, respeito, acolhimento e generosidade do 
companheirismo – UBUNTU- que em tradução livre poderia ser “EU SOU PORQUE 
SOMOS”.

Esses momentos especiais que estamos vivendo na busca do “novo normal” pedem o “velho 
e bom companheirismo” para ajudar a reter e buscar novos associados.

Companheiros, Companheiras, Rotaractianos, Interactianos e parceiras das ASR's – Casas 
da Amizade: se cuidem, mas estejam juntos e busquem se ajudar de todas as formas 
possíveis!
SEJAM, PORQUE TODOS NÓS SOMOS!

E é essa a mensagem queremos deixar neste IRD, última e saudosa “Carta Mensal” do nosso 
ano rotário: Ao longo desta inesquecível e diferente jornada na governadoria do Distrito, de 
todas as realizações, vitórias, sucessos e fracassos (sem perder o entusiasmo), de tudo que 
vivemos, tudo passará... Somos gratos a Deus por ter nos permitido vivenciar a experiência 
de estarmos à frente deste Distrito nesta instituição complexa e fabulosa que é o Rotary. Mas, 
sobretudo gratos por Ele nos permitir ver e renovar em nossas almas a visão de que, de tudo 
que passa uma coisa pereniza: o companheirismo que vivenciamos presencialmente e 
virtualmente com cada um de vocês do Distrito 4560 e a certeza de que na vida o que é mais 
importante não são as viagens que realizamos, mas as CONEXÕES que estabelecemos 
durante trajeto! 

Agradeço aos que estiveram mais próximos de nós nesta jornada de CONEXÕES: nossa 
Equipe Distrital, Presidentes das Comissões Distritais, Secretári(a)o Distrital e Executivo, 
Tesoureiro Distrital, Conselheiros, Presidentes dos nossos clubes e seus Conselhos 
Diretores, nossos Governadores Assistentes, Governadores do nosso Colégio, parceiros do 
Rotaract, Interact, Rotakid's e companheiras das ASR's – Casas da Amizade que 
contribuíram de forma especial com a nossa gestão.

Especialmente agradeço ao nosso Instrutor Distrital Governador Ângelo de Freitas, sempre 
presente em todos os momentos por nós vividos, fazendo da sua habilidade de se relacionar e 
conhecimento rotário um esteio para esta governadoria.

A todos os companheiros e companheiras do Distrito 4560:

UBUNTU! - Somos o que somos hoje porque fomos enriquecidos pelo COMPANHEIRISMO 
vivido com todos vocês! Nossa GRATIDÃO! 

E que venham novas OPORTUNIDADES para todos nós!

Paulo Lima e Selma
           GD4560        Coord. ASR

9junho de 2020
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Queridas Companheiras, esta carta será a nossa derradeira mensagem neste Informativo como 
Coordenadora da ASR do nosso Distrito. Nosso trabalho está finalizando e foi um prazer estar 
ao lado de todas vocês cuidando desta casa tão especial que é Casa da Amizade.

Juntas, realizamos trabalhos maravilhosos e a dedicação de vocês merece destaque! Parabéns 
a todas!

À Equipe Distrital e Coordenadoras Assistentes obrigada por todo o apoio e dedicação. Uma 
das melhores coisas da vida é não se sentir sozinha. Principalmente em situações mais difíceis 
de trabalho. “Minha“ equipe me apoiou, trabalhou comigo de uma forma brilhante e competente. 
Vocês foram verdadeiros “morangos” na nossa caminhada! De sabores inesquecíveis!

Gratidão a todas!

E o trabalho continua! Não pode parar! A próxima Coordenadora Heliane Caselato Dantas já 
iniciou sua ações! Passamos a nossa Casinha Feliz para ela recentemente e temos a certeza 
que no ano das OPORTUNIDADES ela será cuidada de forma muito especial, pois quando 
estamos de “casa nova” muda-se a decoração, mas permanece a união e a alegria de servir. 
Que seu trabalho floresça como rosas no jardim, enchendo nossos sentidos com a cor e o 
perfume das OPORTUNIDADES que serão abertas para servir.

Nunca estamos sozinhas quando existem 
morangos por perto
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Queridas, me despeço como Coordenadora, mas permaneço como parte da equipe do Colégio 
de Coordenadoras, contribuindo para manter este belo trabalho realizado pelas ASR's em prol 
de nossas comunidades e de erradicar definitivamente a pólio do nosso planeta.
Gratidão a todos que contribuíram para isto neste ano da CONEXÃO!

Selma Lima
Coordenadora das ASR's – 2019/20
                                                                                                                                                     
Distrito 4560
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Os Núcleos Rotary de Desenvolvimento Comunitário – NRDC's têm sua formação em lideres 
que fazem parte de uma comunidade e ajudam a mobilizar os moradores para alcançar suas 
metas na localidade que está inserido. É necessário 10 membros, tanto de homens e 
mulheres para sua constituição e podem ser de diferentes ramos profissionais e níveis sociais.
 São criados para, especificamente, realizar um projeto, visando atender as 
necessidades nas comunidades. O interesse da comunidade faz o sucesso dos projetos.
 São formados por um grupo não rotarianos que atuam como parceiros de Rotary Clubs, 
comprometido com o desenvolvimento econômico e a sustentabilidade de suas 
comunidades. E podem ser formados tanto em áreas urbanas e rurais. 
 Os NRDC's podem encontrar soluções criativas e sustentáveis para vários problemas 
comunitários como: analfabetismos, falta de agua potável, fome, situação habitacional 
precária, poluição, idosos,  entre outros.
 A parceria entre NRDC e os Rotary Clubs patrocinadores é benéfica para ambas as 
partes, pois melhora a imagem do Rotary e aumenta o impacto na comunidade.
  Os objetivos do NRDC's ajudam a promover o desenvolvimento do potencial humano 
como:
· Incentivar as pessoas a assumirem a responsabilidade pela melhoria de suas 
comunidades;
· Reconhecer a dignidade e o valor de todas as ocupações úteis;
· Promover atividades de autoajuda e o trabalho coletivo para melhorar a qualidade de 
vida;
· Incentivar o desenvolvimento do potencial humano ao máximo.

 Os NRDC's oferecem soluções locais para problemas locais.

 O Distrito 4560, através do Governador Paulo Lima, tem dado apoio aos NRDC's no 
desenvolvimento de seus projetos e incentivando os clubes a promoverem a colaboração em 
todos os tipos de serviços comunitários.
 Segundo Paulo Lima os NRDC's podem vir a ser futuros clubes satélites, pois 
despertam nos parceiros participantes o desejo de servir e expandir projetos em outras 
comunidades
 Um exemplo de sucesso de NRDC é o fundado no ano rotário de 2017/2018 (Gov. João 
Béze) pelo Rotary Club de Iguatama (Cp. Heleno Macedo), o Núcleo Rotary de 
Desenvolvimento Comunitário de Corguinhos. No atual ano rotário 2019/2020 com o apoio do 
Distrito 4560, desenvolveu um segundo projeto o de reformar a Escola Municipal de 
Corguinhos, na zona rural, como troca de telhado, colocação de forro de madeira, banheiros, 
pintura geral e filtro de água. Contou também com o apoio  da Prefeitura Municipal de 
Iguatama , comunidade local, Sicoob, Creditama e Parceiros do Bem. O primeiro projeto foi a 
construção de uma quadra esportiva. 
 
  “É função do Rotary estimular tais ações e emparceirar novos projetos que possam 
beneficiar as comunidades, mormente neste caso, as comunidades rurais, que, por vezes, 
não recebem os cuidados necessários ficando isoladas das atenções”, ressaltou o 
Governador Paulo Lima.

 O Governador cumprimentou os lideres e membros da comunidade e os rotarianos(as) 

NUCLEO ROTARY DE DESENVOLVIMENTO 
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do Rotary Club de Iguatama envolvidos na pessoa de seu Presidente 19/20 Cp Frederico 
Garcia Brito que conduziu este segundo projeto. Também parabenizou a Cpa Rosângela 
Mendes (Rotary Club de Boa Esperança) que esteve à frente da Subcomissão Distrital do 
NRDC no ano rotário 2019-20.

(Ref.www.rotary.org/pt/rcc, RC de Iguatama

Membros do NRDC de Corguinhos e do Rotary Club de Iguatama junto com demais 
parceiros envolvidos na reforma da Escola estadual de Corguinhos.

Pintura da Escola Estadual de Corguinhos patrocinada pelo NRDC/Corguinhos e Rotary
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Hoje quem conta sua história é fernanda helena craide , rotary club de piumhi - distrito-4560, ela fez 
intercâmbio para a índia, em 2005! 

Participação em intercâmbio na índia pelo rotary youth exchange program data de ida 06/01/2005 data de 
volta 05/07/2005. 

Foi um presente receber o convite do rotary club de piumhi para falar sobre meu intercâmbio na índia, 
relembrar estas memórias e poder compartilhar é sempre enaltecedor. Sou sempre muito grata ao rotary por 
ter me proporcionado esta oportunidade do intercâmbio. 

Certa vez ouvi dizer que o objetivo do rotary era que através do conhecimento das diferentes culturas não 
houvesse mais guerras. 

Quando me ingressei nesta fantástica experiência ainda tinha dentro de mim algum preconceito pois a índia 
é um pais aparentemente mais pobre, porém um país riquíssimo espiritualmente. Sua gente possui uma 
elevacão espiritual surreal e tudo passa a ser uma questão de ponto de vista. 

Quando desembarquei no aeroporto indiano já percebi que seria necessário preparar meus 5 sentidos: 
olfato, paladar, visão, tato e audição, para viver aquela experiência em um país de mais de um bilhão de 
habitantes que se divide entre suas partes simples e suas partes luxuosas e uma incrível cultura milenar. 

Vivi um país cheio de diversidade, um país impressionante em sua grandeza, seja pela quantidade de 
pessoas nas ruas, sabores e comidas ou pelas cores vibrantes que pintam todos os cantos do país e que 
pintaram meu coracão e me fizeram amar aquele país e aquela gente. Foi incrível, foi engrandecedor, foi 
único. 

Um intercambista será sempre um embaixador da paz e da boa vontade. É como se fosse um juramento que 
todo intercambista faz quando se permite vivenciar algo totalmente diferente

Histórias incríveis dos 
jovens que participaram do 
Programa de Intercâmbio 

de Jovens do Rotary!
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Hoje quem conta sua história é joão victor emanuel dos. Anjos, rotary club de piumhi - distrito-4560, ele 
acabou de voltar de seu intercâmbio nos estados unidos, 2019-2020!

Participação em intercâmbio nos estados unidos pelo rotary youth exchange program. 
Data de ida 06/08/2019 - Data de volta 31/03/2020.

Fazer intercâmbio sempre foi um sonho que carregava comigo desde pequeno, sou muito grato a deus e 
ao rotary que fizeram deste sonho uma realidade! Meu intercâmbio terminou antes do previsto devido à 
pandemia do coronavírus, mas mesmo assim tive uma experiência incrível por lá.
 
Apesar de ser considerado “modinha” os estados unidos têm muito a oferecer a qualquer estudante 
internacional: seja pelo ensino, por suas cidades ecléticas, lindos parques naturais, eventos artísticos, 
culturais, políticos, esportivos e uma população multicultural. Por ser um país de grande interesse 
internacional, acaba atraindo muitos imigrantes e esse fato te proporciona conhecer pessoas de todos os 
cantos do mundo e de diversas etnias. Sendo estes os motivos que me influenciaram pela escolha do 
país.
 
Ser um intercambista do rotary tornou a experiência ainda mais incrível pelo fato da grande troca de 
cultura decorrente da imersão. Além disso, durante o período várias habilidades são aprimoradas e você 
descobre outras que nunca imaginaria ter. E o mais gratificante são os laços fraternais criados com as 
famílias, que mesmo não sendo de sangue se tornam tão importante quanto. 

O rotary me deu essa oportunidade maravilhosa e aceita-lá com coragem foi uma das melhores escolhas 
que fiz! Aprendi, sorri, chorei, uma vida em 8 meses...

Histórias incríveis dos jovens que participaram do 
Programa de Intercâmbio de Jovens do Rotary!
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Hoje quem conta sua história é a intercambista da Venezuela, VALERIA LUCIA ANDRADE YANEZ. 

Para começar, sou muito grata ao Rotary por me dar a oportunidade de viver essa experiência inesquecível. 
Ao chegar no Brasil em 12 de agosto de 2019, fui recebida por outra família no aeroporto, pois minha família 
anfitriã não estava naquele momento disposta a me receber. 

Chegando ao aeroporto de Confis, em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, segui viagem para a cidade 
onde estou desenvolvendo minha troca, que é a cidade de Piumhi, com aproximadamente 35.000 
habitantes. 

Eu moro em uma família de três, minha mãe Derci Faria, meu pai Neílton Antônio e minha irmã Letícia; Eu 
moro com eles desde que cheguei, pois como sou o único intercâmbio em meu clube, eles me deram a opção 
de escolher se eu queria mudar de casa ou ficar o ano inteiro nesta casa. 

Eles têm sido uma família maravilhosa mais do que eu imaginava, me receberam como mais uma filha, me 
dando muito carinho e amor, além de me apoiarem em minhas atividades e estarem sempre ao meu lado.

No ano passado, participei do terceiro ano do Instituto Perfil de Educação, onde terminei em meados de 
novembro participando da cerimônia de formatura e da festa patrocinada pelo meu Rotary Club. 

No mês de janeiro, fiz uma viagem pelo nordeste do país por 25 dias, onde aprendi um pouco mais sobre a 
cultura brasileira começando em Brasília e terminando em São Paulo. 

Quando cheguei à cidade junto com minha família decidimos que era melhor começar o curso. Atualmente 
estava cursando engenharia de produção em uma instituição onde o tema é semi-presencial, no qual estou 
me concentrando, sendo patrocinada pelo meu Rotary Club. 

Em meados do ano, vou providenciar a documentação para ver a viabilização de me transferir para uma 
universidade federal para uma carreira em engenharia civil. 

O Rotary Club de Piumhi tem sido muito bom para mim, desde o início acolhendo-me de uma maneira muito 
calorosa e agradável. 

Eles têm instalações próprias, onde as reuniões são realizadas às segundas-feiras, às 20:00 horas. O 
Rotary Club de Piumhi é um club muito ativo, sempre realizando atividades e apoiando outros movimentos 
que ajudam a comunidade.

Histórias incríveis dos 
jovens que participaram do 
Programa de Intercâmbio 

de Jovens do Rotary!
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Hoje é um dia em que me faltam palavras para descrever a minha felicidade e gratidão, 
mais um sonho se tornando realidade e isso só me faz ter a certeza na importância de 
sonhar e além disso de fazer com que as pessoas sonhem, então hoje dirijo a palavra a 
aquelas pessoas que abriram o caminho para que eu fosse livre e sonhasse.

Em 2016 através de uma pessoa incrível Bruno Ferraz, fui convidado a fazer parte de 
uma organização que eu não imaginava que mudaria minha vida e hoje aqui estou 
escrevendo para meus companheiros que me proporcionam mais um desafio e que 
acreditaram e acreditam no meu sonho; 

O Rotary me trouxe uma nova visão de mundo e um sonho muito ousado de mudar o 
mundo e isso eu devo graças a pessoas que nesse tempo cruzaram meu caminho e 
enxergaram em mim alguém com potencial; 

A minha eterna gratidão ao Governador Virgílio Bandeira, pai de coração, amigo e 



companheiro que desde meu primeiro momento me acolheu e me ensinou que os sonhos 
são importantes, que acreditar neles nos leva além mas o que nos torna líderes é fazer 
com que eles se realizem e para isso é necessário sonhar junto, sonhar como Rotary 
sonha. 

Sei que de algum lugar o senhor estará lendo isso e por isso quero te agradecer por cada 
olhar de acolhimento e até aqueles medonhos olhares de reprovação ( que eram dados 
por amor).
Hoje mais um sonho se torna real pai Virgílio, gratidão! 

A mãe Dri, Adriane Fenelon Coutinho Barbosa, que de mãos dadas com Virgílio acreditou 
e acredita como ninguém no poder da juventude, na força e na inovação que o nosso 
sonho tem, e em como a mudança pode vir de nós, gratidão por ser essa mulher forte e a 
inspiração de grandes líderes como nosso saudoso Virgílio. 

Ao Governador Paulo Lima e a a Coordenadora Selma Castejon, casal governador 2019-
2020, que também se tornaram pessoas às quais eu estimo muito e me inspiram, que 
durante esse ano rotário me acolheram e me ensinam muito.

Ao Rodrigo Veríssimo (Xuxu) que é um exemplo de Rotariano, exemplo de ser humano, 
irmão, pai e companheiro incrível sempre inspirador e sonhador como nós jovens líderes, 
minha Gratidao!

Ao Assis Vilela e ao Rotary Club de Lavras e Rotary Club Lavras Sul por acreditarem e  
comprarem nossa ideia e nos proporcionar caminhadas vitoriosas e que valem a pena. 

Aos meus irmãos mais novos Interact, gratidão pela energia e por todo caloroso amor, por 
acreditarem e viverem tão intensamente em prol de um mundo melhor, vocês me 
inspiram mais e mais, gratidão!

Ao Rotaract minha imensa gratidão por me acolher, por me oportunizar momentos 
impares, por me fazer uma pessoa melhor, um líder melhor e trazer para a realidade 
sonhos inesquecíveis. 

Agradeço imensamente minha família Rotaract Club de Lavras que me apoiam 
incansavelmente, ao Distrito 4560 por confiarem em mim e acreditarem no sonho de 
fazer com que cada vez mais esse distrito voe, aos líderes que aqui me proporcionaram e 
me deram chance de mostrar meu trabalho; Helder , 

Marília Loureiro, Bruno Roberto Sousa e Laís Nunes, minha inspiração diária Laura  
Felizali e a todos os companheiros que caminham em prol de um mundo melhor; Minha 
eterna Gratidão!!! 

Aos companheiros fora do 4560, Samuel Neivel que abriu oportunidades para que eu me 
enxergasse e permitisse a ousar e sonhar além dentro de Rotary, ao Gabriel Machado 
por ser minha inspiração e um presente incrível que pude receber, a Patrícia Kuhn que 
me inspira e impulsiona e a todos que cruzaram e acreditaram em mim durante toda a 
caminhada Gratidão!

GRATIDÃO 4560!!!
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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 

Distrito 4560

Rotary



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 junhor 
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
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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:
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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

Anuncie Aqui!
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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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COMUNICADO DISTRITAL - D4560

27/05/20 ‼️ 

CORONA ZERO ‼️

Prezados Presidentes.Chamamos a atenção para a importância e a 
responsabilidade da condução das ações referentes ao programa Corona 
Zero pelos clubes do nosso Distrito. Peço que repassem estas orientações 
aos Companheiros responsáveis pelas intermediações no seu clube. 

   O Rotary tem papel apenas de intermediação e facilitador entre o Corona Zero, 
Asilos e Secretaria de Saúde dos municípios  Rotariano não entra no asilo para 
fazer coleta, salvo se for profissional da área devidamente treinado, e exercendo 
seu papel como profissional e ciente dos riscos que o ato impõe.  

  Não façam as ações nos asilos sem firmar as parcerias com o próprio asilo se 
ele tiver profissionais habilitados à coleta e/ou com as secretarias Municipais de 
Saúde. Este cuidado é importante na definição de responsabilidades. Não façam 
indicações pessoais de pessoas para a coleta. Elas devem ser de 
responsabilidade do asilo e órgão da saúde municipal.  

  Os responsáveis pelos asilos é que são responsáveis pelo cadastramento on 
line do mesmo. O que podemos fazer é ajuda-los nisso quando solicitado. 

  A logística de busca do material EPIs e de coleta deve ser feita tb através da 
parceria e tratativas com as prefeituras e secretarias de saúde municipais. 

   Certifiquem-se e orientem para que a equipe de coleta dos asilos ou Prefeituras 
tenham recebido o treinamento adequado para a ação da coleta. Orientem nesse 
sentido. 

   A logística de coleta, e transporte das amostras deve ser feita por profissionais e 
pessoas devidamente habilitadas. Transporte de material biológico exige uma 
série de procedimentos burocráticos e cuidados próprios para evitar 
contaminação  

  Limitem a participação dos rotarianos como facilitadores do processo que 
permitirá a testagem dos asilos através da interação Asilos => Orgão Público 
Municipal => Projeto Corona Zero 

  O registro das ações é importante é deve ser feito pelos clubes para fins de 
divulgação de nossa Imagem Pública. As fotos e da ação devem ser registradas 
antes da coleta e externamente. Fotos internas, se feitas, devem ser pelas 
pessoas habilitadas e enviadas digitalmente, com a devida autorização dos 
envolvidos. 
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   Está CONEXÃO que estamos realizando certamente proporcionará OPORTUNIDADES de 
mostrar nosso trabalho em prol das cidades que devem ser aproveitadas na busca de criarmos 
novos clubeS rotários sejam SATÉLITES ou OFICIAIS. 

    A logística de busca do  EPIs e de coleta deve ser feita tb através da parceria e tratativas com 
as prefeituras e secretarias de saúde municipais. 

  Certifiquem-se e orientem para que a equipe de coleta tenha recebido o treinamento 
adequado para a ação  

   A logística de coleta, e transporte das amostras deve ser feita por profissionais e pessoas 
devidamente habilitadas. Transporte de material biológico exige uma série de procedimentos 
burocráticos e cuidados próprios para evitar contaminação. 

   Limitem a participação dos rotarianos como facilitadores do processo que permitirá a 
testagem dos asilos através da interação Asilos => Orgão Público Municipal => Projeto Corona 
Zero 

   Coletas realizadas nos idosos sempre trazem riscos por menores que sejam, o que pode 
resultar em apurações de responsabilidades, somando -se a isto os riscos de contaminações 
por manuseio errado de amostras que podem resultar em infecções dos envolvidos no 
transporte. 

   Lembrem -se que as boas intenções não devem ofuscar o bom senso e os cuidados de definir 
bem nosso papel e responsabilidade nesse processo. 

   Portanto, ações fora das recomendações aqui apresentadas NÃO TÊM A APROVAÇÃO E O 
APOIO DO DISTRITO recaindo as responsabilidades naqueles que conduziram os atos.

Att
Paulo Lima
GD4560
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COMUNICADO DISTRITAL3- D4560

03/06/20‼️ 

QUADRO ASSOCIATIVO - URGENTE‼️

Prezado(a) Presidente, E líderes rotários, espero que você e sua família 
estejam seguros e saudáveis em meio a pandemia Covid-19.

Nesse momento de desafios, entre tantas necessidades, precisamos 
também estar atentos em relação à saúde dos nossos Clubes, 
considerando o contexto de cada um e os recursos precisos para o 
enfrentamento das adversidades, evitando a descontinuidade e até 
mesmo o risco de fechamento de Clubes por falta de condições 
essenciais para seu funcionamento. 

A diretriz de “não deixar ninguém para trás" deve ser aplicada no seu 
clube buscando uma maior aproximação, atenção e ação junto aos 
associados para evitar evasões no quadro de associados de seu clube.

Nosso Distrito chega a este fim de ano rotário novamente em estado 
crítico no DQA, com menos de 1.100 associados, ficando novamente 
vulnerável a um possível redistritamento. Os motivos são mais do que 
conhecidos e foram debatidos ao longo de nossa gestão, culminando 
com o agravamento da pandemia que enfrentamos.

Peço a cada um de vocês que façamos  esforço para agregamos novos 
associados antes de 1o. de julho para que possamos ter um novo ano 
rotário livres da possibilidade de sermos redistritados.

Estendam essa preocupação aos Presidentes Eleitos e busquem 
soluções para o enfrentamento da situação. 

Estou à disposição para ajudar no que for necessário.
Paulo LimaGD4560
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COMUNICADO DISTRITAL - D4560
03/06/20

Caro(a)s Presidentes e líderes rotários, abaixo transcrevo a todos orientações 
para preservar os nosso quadro associativo:

Paulo Lima Gd4560 
"A Covid-19 desencadeou um colapso dos sistemas, é uma crise enorme que 
chegou sem dar sinais. 

É um tempo desfavorável na história da humanidade.Também é um momento 
desafiador na trajetória do Rotary. Exigindo uma prática efetiva de liderança 
visionária. 

Não podemos nos submeter a uma “quarentena mental”!

Temos o dever de procurar e encontrar saídas, de forma engenhosa e 
responsável. 

Precisamos agir de maneira rápida, nos adaptar e mudar para manter as 
condições indispensáveis ao funcionamento de nossos Clubes.

Peço que tenha em conta a perspectiva de incentivar seus Clubes a usarem as 
ferramentas abaixo, como mais uma contribuição para o engajamento dos 
nossos associados.

Conecte-se para Fazer o Bem 
— Incentive os associados a se envolverem no clube, na comunidade e no 
mundo rotário para terem uma experiência ainda mais significativa. 

Melhores práticas para engajar os associados 
— Faça este curso da Central de Aprendizado para saber como traçar 
estratégias de engajamento para pessoas em todos os estágios da 
associação. 

A diretriz de “não deixar ninguém para trás” e a centralidade dos cuidados com 
nossos associados, evidenciam a necessidade de uma maior aproximação, 
atenção e ação junto aos rotarianos.

Estamos à disposição para ajudar no que for preciso.
Hugo Dorea
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COMUNICADO ROTARY 
D456006/06/20
ENTREVISTA BOLSAS ROTARY PELA PAZ

Aconteceu esta manhã na sala virtual do Distrito as entrevistas dos candidatos do nosso 
Distrito ao programa BOLSAS ROTARY PELA PAZ  que oferece bolsas integrais para 
mestrado ou aperfeiçoamento profissional para candidatos interessados e 
compromissados na busca da paz e resolução de conflitos no mundo.

A entrevista teve a participação de 4 candidatos: Ismail Waiswa (Uganda), Julia 
Sapucaia, Ana Beatriz Soraggi e Alexandro Souza.

A entrevista foi organizada pelo Presidente da Subcomissão de Bolsas Pela Paz 
Governador João Otávio com a participação do Governador do Distrito Paulo Lima, 
Governador Antônio Élcio Coelho Sarto (Presidente da CDFR), Cp Bruno Guarniery (RC 
de Arcos) como tradutor e do Governador Indicado José Carlos Azevedo como Anfitrião 
da sala.

O evento transcorreu muito bem com ampla participação de todos, demonstrando 
candidatos com ótimo preparo e que poderão representar muito bem o Distrito 4560 no 
decorrer do processo seletivo.O Gov Paulo Lima ressaltou que há algum tempo nosso 
Distrito não apresentava candidatos para este importante programa rotário e que a 
retomada deste interesse é uma esperança de que novos e mais candidatos possam ser 
apresentados nas próximas seleções. 

Agradeceu ao Governador João Otávio pelo interesse demonstrado e pela condução do 
Programa neste ano rotário.

"Desejamos sucesso aos candidatos no decorrer do processo seletivo e que 
independente dos resultados finais eles sejam um exemplo e portadores da mensagem 
de que nosso Distrito CONECTA O MUNDO", concluiu o Governador Paulo Lima.
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Clubes em Ação
Boas notícias:

A Casa da Amizade de Alfenas recebeu uma doação para 
compra de mais seis cadeiras de rodas para o banco de 
cadeiras de rodas e banho.

Foi uma doação espontânea de um amigo da Casa Amizade de 
Alfenas.

Agora com mais de 500 cadeiras!

Parabéns à presidente Nara e companheiras.
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O Rotary Club de Monte Sião na pessoa de seu 
presidente Nilson Paschoal Gonçalves fez a 
entrega do cheque no valor de R$ 568,68 ao Sr. 
Paulo Sergio de Oliveira, colaborador e 
orientador da Associação de Amparo a Familias 
Carentes de Monte Sião, com sede na Estrada 
da Serra, bairro São Simão.
Com este valor será adquirido uma bobina de 
33 kg de "Filtrante" que é um dos componentes 
para confecção de aproximadamente 6.000 
fraldas a serem doadas a familias carentes da 
cidade. Lembrando que este recurso foi oriundo 
da economia das refeições de companheirismo 
não utilizadas na segunda quinzena de 
março(pós decretação da pandemia).

O Rotary Club de Capitólio, 
começa as obras, para breve 
inaugurar o Marco Rotário.
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O Rotary de Divinópolis Leste atendendo as prerrogativas do 
Distrito para a Pandemia, de sua parte iniciou hoje a entrega de 
cestas básicas para as famílias muito carentes de nossa 
comunidade em parceria com o Projeto Ação e Amor e a Ong 
Céu Azul que atende crianças autistas. Nos preparamos para 
este grande dia com muito carinho. acondicionando as 
máscaras em saquinhos e colocando adesivos nas cestas. 
Chegando ao local nos deparamos com muita gente sem 
máscaras, e só a atendemos depois de todas estarem 
devidamente com as máscaras. Muitas nem dinheiro para 
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O Rotary Club de Carmo do Cajuru realizou a doação de 50 
cestas básicas para famílias que estão passando por 
necessidades na cidade.

A relação das famílias foi feita pelo CRAS através de 
acompanhamento e visitas.

É o Rotary Club de Carmo do Cajuru - Distrito 4650, 
contribuindo com esta ação pontual neste momento difícil de 
pandemia através de projeto global.



Rotary Club Pouso Alegre Sul doa “Máscaras Respiratórias Alternativas”

O Hospital das Clinicas Samuel Libânio de Pouso Alegre / MG, referência no Sul de Minas, no 
combate ao covis 19, recebeu no começo de maio de 2020 uma doação de 15 máscaras 
respiratórias  que  irão beneficiar e auxiliar pacientes internados no hospital.    
A iniciativa surgiu na Itália, onde grande quantidade de pacientes infectados  e com dificuldades 
respiratórias precisaram de internação hospitalar, o que causou um colapso em todo o sistema 
de saúde no norte daquele país. Diante deste quadro, o engenheiro italiano Cristian Fracassi 
adaptou máscaras de mergulho Decathlon para funcionar como parte dos equipamentos de 
auxílio respiratório, que testado no Hospital Civil de Brescia no norte da Itália, foi aprovado e 
visto como um auxiliar importante para a situação. 
Esse tipo de equipamento é usado em mergulhos e para serem aproveitadas no hospital, 
receberam duas válvulas em SLS, necessárias para a adaptação da máscara, produzidas em 
impressora 3D para ser conectada ao sistema de oxigênio hospitalar, que foi feita com 
orientação técnica do criador da mascara, e com isto o Rotary Club Pouso Alegre Sul conseguiu 
reproduzir a máscara com toda fidelidade a original. 
O Rotary Club Pouso Alegre Sul realizador do projeto agradece ao Rotary Club de Arcos, na 
pessoa do associado Saulo Borges, pelo fornecimento das máscaras e na orientação técnica, 
agradece também o apoio das empresas ACIPA – Associação do Comércio e Indústria de Pouso 
Alegre e do Centro Universitário UNA Pouso Alegre, fundamentais para a execução deste 
projeto, confirmando seu compromisso de ajuda no combate ao corona vírus, mostrando que 
estão engajados e compromissados com a comunidade e na responsabilidade social.
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O Rotary Club de Pains, através de um Projeto Global de Combate a Covid-19, 
adquiriu 40 Cestas Básicas para distribuir para Famílias carentes da cidade. 

O Rotary Club agradece imensamente ao Alessandro Leiteiro e ao 
Supermercado Três Irmãos que também colaboraram com o Projeto.

O Projeto Cesta do Bem foi executado na manhã 09/05/2020.
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No dia 09/05/20, o Rotary Club de Capitólio, Distrito 4560, esteve realizando a entrega de 
máscaras de proteção facial a Santa Casa de Misericórdia de Capitólio, ao Asilo (casa dos 
velhinhos) e à Barreira Sanitária.

O recurso é proveniente do pleito atendido ao nosso Distrito, junto a Fundação Rotária dentro do 
programa de Subsídio de Assistência em caso de desastres. 

O Rotary Club de Capitólio agradece a todos que se empenharam em concretizar esse 
significativo projeto de prevenção ao Covid - 19 na comunidade de Capitólio! 
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Rotary Guaxupé Cafezais doando Mais de 2.000 luvas e máscaras para a Santa 
Casa de Guaxupé. 

Rotary Club de Varginha se solidarzando com as entidades locais em tempo da 
pandemia. Foram doados 174 litros de sabonete e 120 de álcool em gel ao hospital 
Bom Pastor um hospital público que está recebendo os casos de Covid 19. 
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Um trabalho humanitário voluntário foi desenvolvido pelo Rotary de Itaúna Cidade 
Educativa, juntamente com a Fundação Rotária do Rotary International, visando 
minimizar os impactos que a Covid 19 tem trazido para nossa comunidade . 

O Rotary aplicou, diretamente para hospitais e instituições humanitárias, recursos 
financeiros na ordem de um milhão de dólares no combate à Covid19 no Brasil, 
sendo Itaúna e região atendidas com 25 mil dólares.

O Rotary de Itaúna Cidade Educativa entregou um total de 4.100 luvas, 400 
máscaras, 60 L de álcool em gel e 80 L de sabonete líquido.

As instituições contempladas foram Lar Fraterno, Sagrada Família, Crasi e 
Frederico Ozanan.
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O Rotary Club de Piumhi através do Projeto “Missão Solidária” em parceria com o 
Núcleo Espírita Caminho da Luz, realizou em 29 de Maio de 2020 a entrega de 
cestas básicas para a AMPARO - Associação de Amparo aos Portadores de 
Câncer de Piumhi e Região “Arildo Gonçalves”. O objetivo é atender a demanda 
dos pacientes assistidos e suas famílias.

A AMPARO, foi criada em dezembro de 2016 e ampara e apoia pacientes e seus 
familiares. 

O trabalho consiste em visitas domiciliares, atendimentos psicológicos e auxílio 
financeiro em medicação, alimentação, exames até consultas.

Sobrevive de doações, campanhas de arrecadações e parceria com a Prefeitura 
Municipal.

O objetivo da AMPARO é levar conforto e alento aos pacientes e suas famílias.

A campanha “MISSÃO SOLIDÁRIA” segue até o fim da Pandemia do COVID-19 
(coronaviruis).
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O Rotary Club de Piumhi representado pelo seu Presidente Túlio Alves Ferreira e 
pelo Conselho Diretor do Club, concedeu aos associados Sr. Aílton Messias 
Marques e Sr. João Soares Sobrinho o título de Sócios Honorários no dia 04 de 
Maio de 2020. 

O Título de Sócio Honorário de um Rotary Club é a mais alta distinção que um club 
de Rotary pode conceder a uma pessoa, rotariano ou não, que tenha prestado 
serviços relevantes ao próprio club. 

O Presidente Túlio explana que o motivo desta concessão aos companheiros 
Aílton Messias Marques e João Soares Sobrinho foi em razão da dedicação ao 
Club e às causas rotárias, integrando a história do Club desde o início de suas 
atividades.
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O Rotary de Itaúna Cidade Educativa, através do projeto Corona Zero, e em 
parceria com a Secretaria de Saúde do Município de Itaúna realizou cerca de 230 
testes nos idosos e funcionários dos asilos da cidade.

O Projeto Corona Zero doou kits para coleta 
nasal e o equipamento de proteção individual 
composto pelo macacão, face shield, máscara 
e os pro-pés.

Nos dias 03 e 04/06/2020, foram realizados 
testes nos residentes e funcionários das 
instituições de longa permanência CRASI e 
Fundação Frederico Ozanan. A coleta do swab, 
p e l a s  n a r i n a s ,  é  u m  p r o c e d i m e n t o 
desconfortável, mas a equipe de enfermeiros e 
técnicos realizou o trabalho de forma rápida e 
eficaz, atendendo a todos os idosos e 
funcionários.

Por intermédio do Rotary de Itaúna Cidade 
Educativa em parceria com a Secretaria de 
Saúde de Itaúna, a equipe, indicada pelo 
Secretário Fernando Meira, coletou o material e 

Participaram deste projeto:
Pelo Rotary de Itaúna Cidade Educativa - 
Presidente Maria Solange Costa Fonseca, a 
Secretária Nádia Maria Moreira, os membros da 
Comissão de projetos Luciene Fernandes, 
Marise Sueli Franco, Inácio Cordeiro Júnior, 
João Silverence, o tesoureiro Vivaldo Leite e a 
segunda tesoureira Célia.
Pelas instituições - os médicos Dr. Fernando 
Domingues e Dr. Geraldo Agustavo, as 
e n f e r m e i r a s  M a r i s e  S u e l i  e  L u a n a , 
responsáveis, respectivamente pelo CRASI e 
pela Fundação Frederico Ozanan.
Pela Secretaria de Saúde - o secretário 
Fernando Meira, os enfermeiros e técnicos 
Giovane, Gisele, Vânia e Lílian.
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CESTA SOLIDÁRIA!

Infelizmente a miséria e a fome são realidades que assolam nosso país e seus efeitos foram ainda mais 
intensificados com a pandemia de COVID1-9. Em razão do necessário isolamento social muitas famílias viram sua 
renda decair consideravelmente, algums chegando à zero. Em contato com a Assistência Social, o Rotaract Club 
de Três Pontas e o Interact Club de Três Pontas foram informados que em nosso município aproximadamente 
200 famílias encontram-se abaixo da linha da miséria, sendo cerca de 30 com renda zero, ou seja, que sequer 
recebem Bolsa Família ou outro auxílio governamental.

Outra grave situação apurada foi que, também em razão da necessidade de isolamento social, as feiras hortícolas 
foram proibidas por um período em nosso município, logo, os pequenos produtores rurais não tinham como escoar 
sua produção. Logo, além de perderem parte desta, não tinham mais a renda obtida nas feiras.  

Atentos à isso, o Rotaract Club de Três Pontas junto ao Interact Club Três Pontas Sul, realizaram o projeto “Cesta 
Solidária” que teve por objetivo a aquisição de cestas contendo legumes, vegetais e frutas, adquiridas diretamente 
dos produtores, encaminhado-as, devidamente higienizadas, até as famílias mais necessitadas de nossa 
comunidade. 

Como a população poderia ajudar? Por meio da aquisição de uma cesta contendo produtos hortícolas, pelo valor 
simbólico de R$30,00, que teve seu lucro revertido em doações; através da doação de qualquer quantia monetária 
ou produtos hortículas e divulgando nossa ação. 
O “Cesta Solidária” foi divulgado nas redes sociais de ambos os clubes; via aplicativo de mensagens; na rádio 
Sentinela FM e através de reportagem feita pela EPTV Sul de Minas. O alcance da empatia e da solidariedade 
extrapolou as expectativas iniciais e graças à grande adesão de apoiadores de diversas cidades foi possível doar 
mais de 700kg de alimentos e 78 kits de higiene e limpeza.

Em meio à pandemia de COVID-19, com as limitações de isolamento social e higiene, realizar um projeto desta 
dimensão renova a certeza de que unidos, organizados e com propósito é possível atingir de forma eficaz a 
comunidade em qualquer cenário. 

Post com resultados do projeto :
https://www.instagram.com/p/CAq6g-4Aggc/?igshid=1y26f02nvo6w0

Link da reportagem da EPTV:
ht tps: / /g loboplay.g lobo.com/v/8480851/?fbc l id=IwAR3GG70xTo-CxnAI2_6cgczgkI2IuooGr5-
33gIt5DS7ScBx6b7lGSJlNfQ

Fotos e demais documentos do projeto:
https://drive.google.com/drive/folders/16wGts6KOv52Ey32A_5AKfQi4SgQ5LOrA?usp=sharing
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Doação de tecido pela casa da amizade e o rotary club 
de Ouro Fino para o CRAS do município. 

Um total de 100 máscaras já entregues à nossa 
comunidade.

#TodosContraoCovid-19 
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Nossa querida Presidente Lígia anfitrionando a primeira reunião 
virtual da Casa da Amizade de Itapecerica. Contamos 

honrosamente com a presença de nossa Coordenadora Distrital 
Selma Castejon e o Presidente do RC de Itapecerica Antônio 

Sérgio. 
Sempre conectadas.
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Rotary Club de Três Corações
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