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Mensagem do Presidente 
de Rotary International

Barry Rassin

 Numa viagem recente à Gana, visitei 
um distrito que tem cerca de 60 Rotaract Clubs. 
Porém, eles acham que este número é baixo. 
Assim, decidiram dobrar o número de clubes. 
Certamente eles vão ter sucesso nisso.

 O Rotary é poderoso. Junto com o Rotaract, ele se torna invencível no combate 
a tantas mazelas deste mundo. Trabalhando lado a lado, temos o potencial para Ser a 
Inspiração em todas as camadas sociais.

 Rotaractianos estão preparando o caminho para que o Rotary seja mais 
relevante neste novo século. E a Semana Mundial do Rotaract, de 11 a 17 de março, é a 
oportunidade perfeita para conhecer e trabalhar com os rotaractianos da sua área. Se o 
seu Rotary Club ainda não patrocina um Rotaract Club, saiba que não é preciso estar 
perto de uma faculdade ou universidade. Rotaract Clubs com sede na comunidade são 
uma excelente opção.

 Se há uma coisa na qual o Rotary sempre se destacou, é a diversidade. No 
passado, sempre abrigamos a diversidade de pro�ssões, nacionalidades e perspectivas. 
Fizemos grandes avanços no que se refere à diversidade de idade e de gênero e, ao 
acolhermos mais rotaractianos em nossa organização, nos tornamos mais fortes.

 Quando passam da idade para estar no Rotaract, não queremos que os 
rotaractianos abandonem a família rotária. Peço a todos os rotarianos que os ajudem a 
fazer a transição para um Rotary Club ou que abram um novo Rotary Club. Não tenho 
problema em termos mais clubes se o objetivo for proporcionar a todos um lugar no 
qual se sintam em casa. O ato de servir deve ser divertido, inspirador e agradar a todos 
os envolvidos.

 Uma das coisas que mais gosto como 
presidente do Rotary International são as 
pessoas que acabo conhecendo. Grande parte 
do meu tempo é dedicada a viajar e visitar 
Rotary Clubs em todo o mundo. Receber as 
boas-vindas de rotarianos é algo muito 
especial. Mas devo confessar que nada é tão 
acolhedor como ser recebido por rotaractianos, 
jovens altamente comprometidos com os 
ideais do Rotary.

 Em Nakivale, Uganda, um Rotaract Club está fazendo a diferença em sua 
comunidade – um assentamento de refugiados. Esses jovens líderes estão transforman-
do aquilo que outros podem ver como desvantagens em oportunidades para servir, 
desenvolvendo a comunidade e abrindo novas possibilidades para aqueles que mais 
necessitam.
 Na Turquia, os rotaractianos estão visitando crianças em hospitais todas as 
quartas-feiras para animá-las. Também estão atuando como mentores de novos alunos 
em sua universidade e ensinando técnicas de liderança.

 Os rotaractianos estão vacinando 
crianças contra a pólio. Estão doando sangue 
quando o estoque �ca baixo. Estão instalando 
pias em escolas. Em resumo, eles se dedicam 
integralmente a um serviço transformador: implementar projetos que fazem uma 
diferença real na vida das pessoas.

Dolár Rotário - Cotação Trimestral
Fevereiro: R$3,77 Abril: R$3,91Março: R$3,74
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Mensagem do Diretor de Rotary International
Paulo Augusto Zanardi

 De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 
o progresso humano depende mais do acesso a água e saneamento do que de 
qualquer outro fator, incluindo gastos com saúde, educação e energia. Melhorar 
o acesso à água e ao saneamento produz vários impactos positivos no desenvol-
vimento social e econômico de milhões de pessoas:

 Mortalidade infantil: taxas mais altas de sobrevivência infantil favorecem a transição demográ�ca que 
reduz as taxas de fertilidade. Mulheres com menos �lhos têm reduzidas suas responsabilidades domésticas.

 Fome: pessoas saudáveis têm mais capacidade de absorver os nutrientes dos alimentos do que aquelas 
que sofrem com doenças relacionadas à água.
 Igualdade de gênero: o fornecimento adequado de água permite que as mulheres tenham mais tempo 
para se dedicar a esforços produtivos, educação, atividades de capacitação e lazer.

 Ao trabalhar para que nossas comunidades tenham água potável, 
saneamento e condições básicas de higiene, o Rotary catalisa os esforços 
voltados às demais áreas de enfoque da organização. É difícil imaginar que 
progressos signi�cativos possam ser feitos sem antes garantirmos que famílias 
pobres tenham abastecimento de água e instalações sanitárias.

 Mortalidade materna e infantil: fontes acessíveis de água reduzem a carga de trabalho e os problemas de 
saúde resultantes de seu transporte, diminuindo os riscos de mortalidade materna.

 Pobreza: a segurança dos meios de subsistência das famílias depende da saúde de seus membros. Adultos 
que estão doentes ou precisam cuidar de crianças doentes são menos produtivos. Doenças causadas por falta de 
água e saneamento geram custos de saúde que podem comprometer uma grande parcela da renda das famílias 
pobres.

 Sustentabilidade ambiental: o saneamento básico limita a contaminação dos cursos de água, ajudando a 
proteger a saúde humana e ambiental.
 Se adotássemos essas medidas, o planeta poderia economizar cerca de 7,3 bilhões de dólares todos os 
anos. Por outro lado, a redução dos casos de doenças relacionadas à falta de água e saneamento ampliaria a 
remuneração dos adultos em até 750 milhões de dólares anuais.
 Como rotariano, crie projetos na área de recursos hídricos e saneamento. Trabalhe com a�nco e seja e�caz. 
Você será uma fonte de inspiração para todos.

DOE SUAS REVISTAS ANTIGAS DA BRASIL ROTÁRIO
Se você ainda possui exemplares da antiga Revista BRASIL ROTÁRIO e elas não lhe sendo mais úteis faça doação das 
mesmas a GOVERNADORIA do Distrito, levando-as na Assembleia Distrital no dia 13 de abril em Lavras. Maiores 
detalhes entrar em contato com o Gov. 2018-19 Paulo Azevedo no psazevedo@uol.com.br ou WhatsApp (35) 
98808-3355 ou diretamente com o companheiro Clésio Silva pelo telefone (35) 3622-0091.
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Mensagem do Governador
Paulo Azevedo
 Companheiros,

 Nossa juventude e nossos intercambistas tem demonstrado cada dia mais como ser a INSPIRAÇÃO 
para nós rotarianos, realizando projetos de alto impacto na comunidade, muitas vezes sem recurso �nancei-
ro quase nenhum. Nos eventos eles são o show, tudo em perfeita ordem, companheirismo, disciplina, 
educação. Todos contribuindo para êxito do evento. 

. ADIC: Assembleia Distrital de Interact Clubes;

. CCO: Comissão Central Organização;

No mês de março tive a oportunidade de participar de mais uma ADIRC (Assembleia Distrital de Interact e 
Rotaract Clubs) do Distrito 4560 em Piumhi. Que evento maravilhoso organizado pelo Rotaract Club daquela 
cidade, com o apoio da logística do RC de Piumhi. A alegria, a disposição e a vontade são contagiantes.

 A verdade também é que as novas gerações possuem praticamente uma linguagem própria, são 
tantas siglas que acabamos as vezes até nos confundindo. Neste ano da inspiração, estou tendo o privilégio de participar de quase todos os eventos e de 
aprender muito com eles e gostaria de compartilhar aqui com nosso querido Distrito 4560 os signi�cados destes termos:
. ABIJ:  Associação Brasileira de Intercâmbio de Jovens;

. ADIRC: Assembleia Distrital de Rotaract Clubes;

. CDI/CDR: Comissão Distrital de Interact/Rotaract;
· CODIC: Conferência Distrital de Interact Clubes;
· CODIRC: Conferência Distrital de Rotaract Clubes;
· COMIC: Conferência Multidistrital de Interact Clubes;
. CONARC: Conferência Nacional de Rotaract Clubes;

. EMIRC: Encontro Mineiro de Rotaract Clubes;

· ERNIC: Encontro Regional Norte de Interact Clubes;
· ERSIC: Encontro Regional Sul de Interact Clubes;
. Fórum de área: Evento especi�co de Área Sul ou Norte;
. MDIO: Organização Multidistrital de Informação (de Rotaract ou Interact Clubes);
. RDI: Representante Distrital de Interact;
. RDR: Representante Distrital de Rotaract;
. REPRESE: Reunião dos Presidentes e Secretários do Rotaract ou Interact Clubes;

· ERA/EIA: Encontro Rotaractiano e Interactiano da Amizade;

. RYLA: Prêmios Rotários de Liderança Juvenil;

· EMIC: Encontro Mineiro de Interact Clubes;

. TMLDR: Treinamento Multidistrital de Lideranças Distritais de Rotaract.

. TEDIRC: Treinamento da Equipe Distrital Rotaract Clubes;

 Gostaria de ter a presença de vocês na Conferência “INSPIRAÇÃO ROTÁRIA” a realizar em São Lourenço de 17 a 19 de maio de 2019.

 Peço que cada um transmita a sua família, o nosso muito obrigado, por deixar, apoiar e incentivar vocês a participarem da nossa família 
rotária, dê um abraço neles por mim.

 Peço a vocês, que quando tiverem meio desanimados lembrem de como foi prazeroso este ano que todos vocês foram a inspiração para 
alguém, e não esquece deste Companheiro Governador, que declarou e viveu em todo nosso ano de governadoria o amor por vocês. Não deixem de me 
enviar notícias, �ca aqui meu desejo de serem sempre a INSPIRAÇÃO e multiplicar as ações de generosidade, de carinho e amor para com o próximo 
necessitado ou não. Ao necessitado, a solidariedade da ajuda física, quer seja alimentar, medicinal ou �nanceira. Ao não necessitado, a generosidade do 
semear a paz e do carinho, para que todos colham amor. Façam o favor de serem felizes.

 Um forte abraço e continuem sendo a Inspiração.

 E para vocês grandes companheiros e companheiras das novas gerações (Rotary kids, Interact, Rotaract e nossos queridos Intercambistas de 
vários países que aqui estão), como já estamos caminhando para o �m do ano rotário, não posso deixar de agradecer a cada um de vocês pelo carinho, 
atenção que tenho de todos, pelas lindas citações de inúmeros Companheiros (as) nos eventos, exemplo a publicação no iRD 7 jan. /19 página 14.

 Bom companheiros, estas são algumas das inúmeras siglas utilizadas por nossa juventude, o que demonstra a sua capacidade de organização 
e realização, para aprendizado de todos os companheiros.

Companheiro Governador 2018-19

· TMLDI: Treinamento Multidistrital de Lideranças Distritais de Interact;

Paulo Sérgio Azevedo

 Vocês irão ser nossos futuros líderes, muitos subirão para o Rotaract e este ao Rotary, alguns até sairão por motivos particulares, de estudos e 
pro�ssionais, mas tenho certeza que tornarão líderes natos em diversas áreas em suas comunidades ou onde estiverem e os que permanecerem com 
certeza serão presidentes de clubes e até governadores de distritos.



Mensagem da Coordenadora Distrital
Maria G. Bolonha Pereira (Cida Bolonha)

 Que bom, vamos nos reencontrar. A CONFERÊNCIA DA INSPIRAÇÃO ROTÁRIA 
chegou. Isto me enche de alegria, pois terei oportunidade de revê-las e de agra-
decer por tudo que �zeram por nós neste ano rotário.
          O Distrito 4560 está em festa. Podem acreditar que estamos fazendo o nosso 
melhor, para que nossos encontros lá em São Lourenço sejam bem alegres. 
Algumas coisas estarão diferentes do que pretendíamos, mas, em compensação, 
tudo que está sendo possível de ser feito, está carregado de carinho para que 
tenhamos muita alegria, companheirismo e confraternização nesta 40ª 
ENCONTRO DAS ASR de nosso Distrito.

          Sejam bem vindos à CONFERÊNCIA INSPIRAÇÃO ROTÁRIA neste maio de 2019.
          Queremos agradecer a Deus, por nos proporcionar este reencontro com todos vocês. 

          Minhas queridas companheiras das Casas da Amizade do Distrito 4560;
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MARÇO:
MÊS DOS RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO

 Possibilitar o acesso da população à água 
potável é um ato nobre e pode ser potencializado 
quando acompanhado da melhoria do saneamento 
e de bons hábitos de higiene. Além da vantagem 
imediata das pessoas �carem hidratadas e sadias, a 
prática da boa higiene e o acesso à água e saneamen-
to provocam impactos socioeconômicos positivos, 
especialmente para mulheres e meninas. *

 O Rotaract Club de Melbourne City, na 
Austrália, organiza anualmente o Clean Up the Yarra, 
que reúne rotaractianos, rotarianos e outros voluntá-
rios da região. O evento coincide com a iniciativa 
Clean Up Australia Day, dia em que várias cidades do 

 Segundo a Organização das Nações Unidas, 
2,1 bilhões de pessoas não consomem água potável 
de qualidade e 4,5 bilhões são desprovidas de sanea-
mento adequado. A higiene precária é generalizada 
e afeta negativamente a saúde. Cerca de 340.000 
menores de cinco anos morrem anualmente por 
causa de doenças diarreicas oriundas do saneamen-
to precário, falta de higiene e consumo de água 
contaminada. Todo dia, o mundo perde mais de 
1.000 crianças devido a causas passíveis de preven-
ção.

 Para a realização de projetos WASH (sigla em 
inglês para água, saneamento e higiene), o Rotary 
mobiliza recursos, forma parcerias, investe na infraes-
trutura e no treinamento que trazem as mudanças 
desejadas. Vejamos alguns exemplos recentes:

 Os Rotary Clubs de Rabindra Sarobar e 
Sahanagar, na Índia, organizaram uma campanha de 
conscientização em algumas favelas de Calcutá que 
teve a participação de 1.000 moradores.

país fazem mutirões de limpeza e campanhas de 
conscientização sobre a preservação do meio ambi-
ente. Os 45 membros da família rotária que participa-
ram do evento deste ano limparam uma parte do Rio 
Yarra e respectiva mata ciliar.

*UN Water :  http://www.unwater.org/water-
facts/water-sanitation-and-hygiene.

Arusha, em Oldonyo Sambu, na Tanzânia, tem só 
3.256 moradores, mas é lá onde a �uorose é mais 
presente no país. A quantidade de �úor na água 
potável fornecida em Oldonyo Sambu é cerca de 12 
vezes mais alta do nível recomendado pela 
Organização Mundial da Saúde. Em parceria com o 
Nasio Trust, o Rotary Club de Abingdon, na Inglaterra, 
implementou um projeto que instalou três tanques 
para armazenar água de melhor qualidade para os 
moradores de Arusha.
 Em março, Mês dos Recursos Hídricos e 
Saneamento, muitos membros da família rotária 
entraram em ação. Divulgue no Rotary Ideas o seu 
projeto nesta área para obter o suporte que precisa. 
Publique as iniciativas WASH concluídas por seu 
clube no Rotary Showcase e �que por dentro do 
assunto participando do grupo de discussão Water 
and Sanitation.

Os muitos estudantes do centro de ensino Bang 
Klam, na Tailândia, só têm um banheiro para usar. 
Outro agravante é que às vezes falta água. O Rotary 
Club de Hatyai East, junto com o Núcleo Rotary de 
Desenvolvimento Comunitário, deram uma força ao 
Centro construindo três sanitários e uma pia. Os 
fundos para o projeto vieram da venda de produtos 
de cerâmica.
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Estão abertas as inscrições para a

Check-in: 17/05/2019 a partir das 12h / Check-out: 19/05/2019 até às 12h

Diárias de Hotéis Conveniados para a Conferência Distrital 2019

Pousada Samambaia - Fone: (35)3331-3173

XLVIII Conferência Distrital

Governador Paulo Sérgio Azevedo
De 17 a 19 de Maio de 2019 - São Lourenço - MG

Acesse o site e garanta já a sua vaga e de sua família!Acesse o site e garanta já a sua vaga e de sua família!Acesse o site e garanta já a sua vaga e de sua família!

www.cedupeventos.com.br/4560www.cedupeventos.com.br/4560www.cedupeventos.com.br/4560
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Nosso Distrito em Números
Estatísticas sobre nossa Família Rotária e doações à Fundação Rotária
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BOLETIM PÓLIO BRASIL
Neste boletim abordamos dois assuntos do momento. A perda da certi�cação de erradicação do sarampo e o envolvimento da 
Organização Mundial da Saúde na continuação dos esforços globais de erradicação da pólio.

Acabamos de receber uma comunicação do Mike McGovern, Presidente da Comissão Internacional da Polio Plus, informando que, 
os membros da Global Polio Eradication Initiative (GPEI) da qual o Rotary é o principal membro, escreveram uma carta para para a 
comunidade global para incentivar e inspirar todos aqueles que têm um papel a desempenhar na erradicação da poliomielite para 
se comprometerem totalmente com o �m da doença.

Como vocês já devem ter visto na mídia, infelizmente o Brasil perdeu o Certi�cado de Erradicacão do Sarampo, dado pela 
Organização Pan Americana de Saúde (OPAS). É consequência natural da con�rmação, em 23 de fevereiro deste ano, de mais um 
caso da doença no Pará, con�rmando a circulação do vírus do sarampo há 12 meses, o que acarreta na perda da certi�cação..

Prezados Governadores e Líderes Rotários,

O Brasil tinha sido certi�cado como tendo erradicado o sarampo em 2016. Contudo devido ao vírus existir na Venezuela, ele foi 
trazido para o Brasil pelos refugiados daquele país, contaminando rapidamente o norte do país a partir de 23/2/2018. Foram 
detectados também, vírus da Europa e Líbano.

A recontaminação do Brasil pelo sarampo, deve servir de alerta para nós, em como uma doença já erradicada pode voltar, caso não 
seja eliminada no resto do mundo.

Agora, em 26 deste mês, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde e presidente do Conselho de Supervisão da Pólio, Dr. 
Tedros Ghebreyesus, respondeu à carta indicando o compromisso da Iniciativa Global de Erradicação da Pólio de não descansar 
enquanto não se acabar com a pólio no mundo.

PERDA DE CERTIFICAÇÃO DE ERRADICAÇÃO DO SARAMPO

Depois a doença se espalhou rapidamente pelo Brasil chegando a 10.326 casos em 2018 conforme mostra a tabela abaixo:

ESFORÇOS MUNDIAIS DE ERRADICAÇÃO DA PÓLIO
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Participaram também: Curador Mário César e Denise, GD Baiocco, 
GD Hélio Mandetta, Gov. Vertinho, GDE Vera Lucia e José Alberto, 
GD Demetrius, GD Adriano, Luiz Gustavo-presidente do 42º 
Instituto Rotary, Chico Schlabitz Coordenador IP-Zona 22B.

Sem dúvida, isto será um belo presente que os Rotarianos darão ao mundo.

AUDIÊNCIA COM O MINISTRO DA SAÚDE
Participamos de uma audiência com o Ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta, para reforçar a parceria do Rotary com o 
Ministério da Saúde no combate à pólio.

Participaram também membros do Ministério da Saúde.

SEU APOIO É ESSENCIAL
Por tudo que foi falado acima, o seu envolvimento nesta nobre causa - erradicação da pólio - é essencial, quer seja em campanhas 
de vacinação ou no levantamento de recursos (FDUC e dinheiro) para atingirmos a meta mundial de US$ 50 milhões.
Com a sua colaboração, temos certeza que conseguiremos e, num futuro próximo, a pólio será a segunda doença a ser eliminada 
no planeta.

O Ministro, que é �lho de Rotariano, está totalmente de acordo em 
unir esforços para acabar com a pólio no mundo e agradeceu a 
nossa colaboração.

CASOS DE PÓLIO NO MUNDO - Vírus Selvagem (WPV)

Em 2019 foram registrados 2 casos de paralisia de vírus circulante derivado de vacina (cVDPV) na Nigéria.

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

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

A  C a s i n h a  F e l i z  e s t á 
percorrendo todo distrito 
junto com as visitas o�ciais do 
Gov. Paulo Azevedo.

DISTRITO 4560

Uma iniciativa:



INTERACT E ROTARACT EM AÇÃO!

No dia 2 de março, alguns interactianos foram para a praça 
central da cidade vender trufas, visando a arrecadação de 
dinheiro para ajudar nas doações de cestas básicas às 
famílias adotadas pelo clube.

Interact Club de Bambuí

Rotaract Club de Monte Sião
O recém reativado Rotaract Club de Monte Sião 
promoveu uma visita ao Lar São José, onde realizaram 
um bingo muito animado e também doaram alimentos 
que foram arrecadados pelo clube.

No sexto dia da Semana Mundial de Rotaract (16/03), os 
associados do Rotaract Club de Três Pontas realizaram uma 
divulgação do clube nas ruas da cidade, onde foram 
distribuídos pan�etos, bexigas e pulseiras da smr para as 
pessoas. Na mesma manhã, o Interact Club de Três Pontas 
estava real izando o projeto "Manhã Literár ia"  e 
aproveitaram para nos ajudar com o projeto.

Interact e Rotaract Clubs de Três Pontas

Interact Club de Caxambu
No dia 21 de março o Interact Club de Caxambu 
realizou uma arrecadação de alimentos em prol de uma 
família necessitada da cidade.
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Conheça quem são os líderes do Distrito 4560
Se seu clube já possui presidentes para as próximas gestões, informe através do e-mail psazevedo@uol.com.br.

Nossos parabéns aos clubes que já cumprem a indicação do Rotary International de escolher seus presidentes eleitos, indicados e 
designados para os próximos 3 anos.



Obrigado por doar à
Fundação Rotária!

Estes companheiros(as) realizam
seu gesto mensal de amor
ao colaborar com doações

mensais à Fundação.

CLIQUE AQUI E SAIBA COMO
SER UM DOADOR TAMBÉM!

Certificado encaminhado por e-mail

*Saldo acumulativo desde 01/07/2018.
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http://vendas.rotary4560.org.br
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Doações via boleto:
www.rotary.org.br/doacao-mensal

Rotary International Brazil Office - RIBO
Cond. Comercial Casa da Caldeiras
Av. Francisco Matarazzo, 1752 - Conj 1421
05001-200 - Água Branca - São Paulo/SP
Das 08h30 às 12h / Das 13h às 17h
Tel: (11) 3217-2630

Interact e Rotaract realizam Assembleia Distrital em Piumhi
 Aconteceu nos dias 22, 23 
e 24 de Março na cidade de 
Piumhi a 11ª Conferência Distrital 
de Interact e Rotaract Clubs do 
Distrito 4560 (Adirc). Um sucesso 
de presença, de programação, de 
conteúdo e  com plenár ias 
inspiradoras. 



Março de 2019 15

Atenção Delegados Votantes na
Conferência Distrital

Companheiros do Distrito 4560
prestigiam fundação de novo clube no Peru
 Fruto dos laços de amizade plantados durante o Intercâmbio Rotário da Amizade, através 
da visita dos companheiros peruanos do Distrito 4455, os companheiros do Distrito 4560, dentre 
eles o Gov. Designado 2021-22 José Carlos de Azevedo, estiveram no Peru prestigiando a 
cerimônia de fundação do Rotary Club de Arequipa Sonccoyquilla – Corazón de Luna. Lá 
celebraram a fundação deste novo clube reforçando a ponte de amizade criada entre os distritos 
4455 e 4560.

 Todos os clubes devem realizar a indicação em assembleia do delegado votante que 
participará da Conferência Inspiração Rotária em São Lourenço/MG. Os delegados votantes 
deverão apresentar na secretaria do evento, ofício do clube assinado pelo presidente 
credenciando-os para tal função.
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Mensagem do Governador Paulo Azevedo
ao Rotary Club de Arequipa Sonccoyquilla - Corazón de Luna

Prezada Presidenta Electa Adita Milon Garré ;

 

Gobernador 2018-19 do Distrito 4560 de Rotary International

Prezados Companheiros e Companheiras do “RC Arequipa Valle Hermoso”, Fundadores do “RC de Arequipa 
Sonccoyquilla – Corazón de Luna” Distrito 4455 Peru.

Prezado Gobernador do Distrito 4455 de R.I. Antonio Nakandakari Kanashiro;

 
 Gostaríamos em nome do Distrito 4560, agradecer imensamente pela escolha do RC de Monte Sião a 
serem honorário co- Padrinho. Inclusive nosso Gov. Designado 2021-22, José Carlos de Azevedo, também 
Presidente da Subcomissão Distrital do IRA – Intercâmbio Rotário da Amizade, que nesta cerimonia nos 
representa.

 Agradeço pelo convite da Festiva do RC de Arequipa Sonccoyquilla – Corazón de Luna que acontecerá 
hoje, quinta feira dia 28/03/2019. Sentimos muito em não podermos estar presente neste dia tão especial 
(Ceremonia de entrega de la Carta Constitutiva) em breve estaremos aí.

 Parabéns a todos os Companheiros e toda a comunidade de Arequipa, pois onde tem Clubs Rotários sem 
dúvida é a comunidade que é a maior contemplada, sendo assim estamos praticando nossos lemas Rotários, SEJA 
A INSPIRAÇÃO e O ROTARY CONECTA O MUNDO.

 Vocês nos INSPIRAM!

Saudações rotárias,
Paulo S Azevedo



Rotary Club de Oliveira
O Rotary e a Casa da Amizade de Oliveira em 
comemoração ao Dia da Mulher realizaram uma 
homenagem à mulheres que prestam grandes serviços 
à comunidade de Oliveira.

O projeto troca solidária do Rotary Club de Três Corações 
tem como objetivos principais desenvolver a solidariedade 
e promover a reutilização de diversos objetos. A ideia é que 
livros, roupas e demais objetos sejam trocados. Porém, não é 
uma troca simples: “queremos que cada um possa contribuir 
de alguma forma. Aquilo que pode estar parado na sua casa 
será de grande valia para outra pessoa. Desenvolver a 
fraternidade e a empatia também faz parte da missão 
rotária”, precisamos desenvolver a consciência das pessoas. 
O objetivo não é levar vantagem e sim fomentar a solidarie-
dade.

Rotary Club de Três Corações

Rotary Club de Lavras Sul
Em comemoração ao Dia da Mulher o Rotary Club de 
Lavras Sul realizou o evento «Mulheres, essenciais na 
vida e no Rotary» com a prestação de diversos serviços 
de saúde, apresentações culturais e exposições de 
fotos.

Rotary Club de Carmo do Cajuru
Homenagem do Rotary Club Carmo do Cajuru as 
mulheres pela passagem do dia internacional da 
mulher e homenagem da ASR de Carmo do Cajuru a 
associação ASADECC instituição de Carmo do Cajuru 
que cuida de crianças com necessidades especiais, 
Representada pela presidente Odete.

Os Clubes em Ação
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DIVULGUE AS AÇÕES E PROJETOS DO
SEU CLUBE NOS CANAIS DO DISTRITO 4560!

Site do Distrito 4560 (rotary4560.org.br)
Wellington José Borges - Rotary Club Itaúna
WPP: (37) 98412-9191
wjborges@gmail.com

Fotos de Visita O�ciais e Projetos
Wanilda Garcia - Rotary Club de Boa Esperança
WPP: (35) 99879-5076
wanwangarcia@hotmail.com

Facebook e Informativo Distrital
João Paulo Zatti - Rotary Club de Elói Mendes
WPP: (35) 98869-6123
joaopaulo@zatti.me

Envie também suas fotos para a Revista Rotary Brasil
apóis a realização do seu projeto através do link abaixo:
http://revistarotarybrasil.com.br/rotary-content/content/submit

Fortaleça a
Imagem Pública do
seu clube!



PETS - Seminário de Treinamento para Presidentes Eleitos 2019-20
Realizado em Lavras - 16/03
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Visitas Oficiais

Visita ao Rotaract Club de Varginha Universitário - 10/03

Reunião Festiva do Rotary Club de Varginha pelo seus 64 anos
de Fundação e também Dia Municipal do Rotariano - 11/03

Treinamento da Comissão Distrital
de Interact e Rotaract - Lavras - 16/03

Almoço e Companheirismo pelos 114 anos do Rotary
após o GATS em Lavras - 23/02

Almoço e Companheirismo após o  GATS em Lavras - 23/02

Visita O�cial ao Rotaract Clubs de Lavras - 04/02

Visita O�cial ao Rotary Club de Pains em Comemoração
aos seus 50 anos de fundação - 18/03



Assembleia Distrital de Interact e Rotaract Clubs
realizada em Piumhi de 22 a 24 de Março

Representado pelo Gov. Designado 2021-22 e Chairman 2018-19 do
Intercâmbio Rotário da Amizade “IRA” na Reunião Festiva de entrega da

CARTA CONSTITUTIVA ao RC de Arequipa Sonccoyquilla
Corazón de Luna  - D. 4455 - Peru - 28/03
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Visitas Oficiais

Assembleia Distrital de Interact e Rotaract Clubs
realizada em Piumhi de 22 a 24 de Março

Visita O�cial ao Rotaract Club de Pains - 18/03

Noite de Companheirismo em Pains - 18/03

Visita O�cial ao Rotary Club de Pains - 18/03

Participaçaõ com Companheiros do RC de
Arcos e Pains no LUAL do Rotaract Club de Arcos - 17/03

Visita O�cial ao Interact Club de Pains - 18/03



Rotary Club Elói Mendes Rotary Club de GuaxupéE-Club Esperanto - Brasil

Rotary Club Pouso Alegre
das Geraes

Rotary Club Lavras SulRotary Club de Itapecerica Rotary Club de Itapecerica

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