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Mensagem do Presidente 
de Rotary International

Barry Rassin
 Imagine se pudéssemos tirar uma foto 
registrando todo o trabalho que o Rotary faz em 
determinado dia. Ninguém - exceto rotarianos - 
acreditaria que uma única organização fosse 
capaz de realizar tanto. Nessa foto, você veria 
voluntários dedicados trabalhando para 
erradicar a pólio, estabelecendo microemprés-
timos, fornecendo água potável, orientando 
jovens e outras inúmeras ações.
 Podemos fazer tudo isso devido ao 
nosso alcance geográ�co e o fato de que nossos 
clubes são formados por pessoas engajadas em 
suas comunidades. Ao fazer parte da comuni-
dade, você conhece as necessidades, tem os 
contatos e pode agir imediatamente. É por isso 
que todos os associados do Rotary devem 
representar a diversidade de sua cidade.
 Fizemos grandes progressos nesse 
aspecto. No Egito, na Indonésia e no Quênia, as mulheres representam quase 50% do 
quadro associativo do Rotary. Também estamos ampliando a diversidade da faixa etária 
em nossos clubes. Em cada uma das nossas comunidades, jovens pro�ssionais estão 
procurando oportunidades para contribuir com seus talentos, retribuir à sociedade e 
aprender com mentores. Vamos compartilhar com eles o que o Rotary é. O kit para 
engajamento de jovens pro�ssionais no Rotary.org tem um plano de ação para ajudá-
los a alcançar jovens líderes e alumni em sua área.
 Outro recurso que pode nos ajudar a ter melhor representatividade em nossas 
comunidades – um recurso que é global como nós, e que tem 250 mil associados 
notáveis e já compartilha nossos valores de serviço e liderança - é o Rotaract. Os 
rotaractianos são nossos parceiros: junte-se a eles em projetos, peça-lhes que falem em 
seus eventos e convide-os a participar do seu clube. Rotaractianos dedicados em todo o 
mundo estão se tornando associados do Rotary e até mesmo iniciando novos Rotary 
Clubs, ao mesmo tempo em que permanecem no Rotaract.
 O mundo precisa do Rotary, e o Rotary precisa de clubes sólidos e associados 
engajados para continuar a fazer o bem em escala cada vez maior. É nossa responsabili-
dade garantir que todas as pessoas que demonstram interesse em se juntar à nossa 
organização sejam convidadas a se associar. Acesse o nosso site e use a ferramenta on-
line para indicar candidatos à associação, que ajuda pessoas interessadas em ingressar 
no Rotary a se conectar a um clube que se adeque a elas. Vamos garantir que todos os 
associados tenham motivos para permanecer nos clubes. Ao construir clubes sólidos 
que se engajem em projetos signi�cativos e se divertem durante o processo, nós 
fornecemos valores aos nossos associados que eles não podem encontrar em nenhum 
outro lugar.
 Não vamos manter a história do Rotary somente entre nós. Convidem para se 
juntar a nós líderes de todas as idades - homens e mulheres – que estejam procurando 
uma maneira de retribuir às suas comunidades. Sejam a Inspiração em sua comunidade 
e ajudem o Rotary a continuar fazendo o bem no mundo.

Dolár Rotário - Cotação Trimestral
Agosto: R$3,77 Setembro: R$4,10 Outubro: R$4,05
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Mensagem do Diretor de Rotary International
Paulo Augusto Zanardi
 A partir do ano rotário 2015-16, setembro passou a ser o mês da Educação Básica e 
Alfabetização. Certamente, o principal motivo dessa mudança foi o fato de que o Dia 
Mundial da Alfabetização é comemorado em 8 de setembro. Assim, nada mais correto do 
que o Rotary dedicar este mês a um tema tão importante.
 Se quisermos testemunhar um mundo mais justo, no qual as oportunidades se 
mostrem iguais para todos, o caminho mais e�caz é garantir educação às pessoas. Pois ela 
abre um mundo de possibilidades para que todos possam ter uma chance igual de vencer 
na vida.
 A educação também ajuda os indivíduos a se tornarem cidadãos úteis à sociedade. 
Uma pessoa com conhecimento terá uma chance maior de contribuir para sua comunidade 
como um integrante ativo da sociedade. É ainda por meio da educação que se evita que o 
povo seja explorado e enganado. É mais fácil tirar proveito de pessoas inocentes e analfabe-
tas, uma vez que, diferentemente de quem obteve educação formal, elas não estão bem 
alertadas sobre seus direitos e liberdades individuais.
 A educação afeta principalmente nossa compreensão da diferença entre o certo e o errado. Uma pessoa instruída está 
bem consciente das consequências de ações erradas e, portanto, é menos provável que ela seja in�uenciada a cometer algo 
incorreto por desconhecimento.
 Além disso, pessoas sem instrução que vivem na pobreza, atingidas pela falta de oportunidades, podem, muitas vezes, 
recorrer a procedimentos ilícitos na tentativa de solucionar seus problemas. Se você obteve educação, está bem ciente da lei e dos 
direitos e responsabilidades para com a sociedade. Por isso, a educação contribui, de forma importante, para a harmonia e a paz 
social. Tanto assim que, em 1985, o Rotary declarou que níveis básicos de alfabetização são uma pré-condição para a paz.
 Muitos adultos em países desenvolvidos e em desenvolvimento carecem das habilidades necessárias para manter um 
emprego ou desempenhar tarefas básicas no dia a dia. Os obstáculos criados pelo analfabetismo, desde a di�culdade em 
encontrar um emprego à pressão constante que a própria pessoa se impõe para ocultar o problema, geram graves consequências. 
Também devo ressaltar que a taxa de analfabetismo entre mulheres é muito mais alta do que entre homens, pois em muitas partes 
do mundo o ensino é negado às meninas.
 Incentivar o hábito de leitura, incentivar a melhoria da qualidade do ensino, tudo isso signi�ca aprimorar a humanidade. 
Mas a tarefa precisa começar em casa: pais e mães devem se conscientizar da importância da leitura.
 Por meio da nossa Fundação Rotária, podemos investir em projetos que capacitam os rotarianos a promoverem na 
população o acesso contínuo ao ensino, fortalecendo a capacidade das comunidades de fornecerem educação básica e alfabetiza-
ção e elevando as taxas de alfabetização entre adultos.
 Peço a todos que se inspirem e levem essa missão ao seu clube, dando a luz do saber a quem está precisando.

Panetone Rotário da AmizadePanetone Rotário da Amizade
http://vendas.rotary4560.org.brhttp://vendas.rotary4560.org.br

Panetone Rotário da Amizade
http://vendas.rotary4560.org.br

Encomendas até 31 de Outubro de 2018
Informações e Vendas:
Gov. Walmor Zambroti
(35)98867-5422 / zambrot@hotmail.com

Gov. João Otávio Veiga Rodrigues
(35)98868-6752 / otaviotutor@gmail.com
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Mensagem do Governador
Paulo Azevedo
Prezados Companheiros;

 Setembro e o mês em que o Rotary volta seus esforços para trabalhar 
pela atenção à Educação Básica e o Analfabetismo.
 Sabemos que a educação diminui as diferenças sociais, sendo propul-
sora do desenvolvimento de uma nação e requisito básico para as pessoas 
atingirem seus sonhos. Não é por acaso que os países mais desenvolvidos do mundo também possuem o 
maior índice de educação.
 No Brasil o desa�o de nossos clubes é enorme quanto a este tema. Nossas comunidades estão 
repletas de exemplos sobre como a educação em nosso país ainda tem muito que evoluir. É nosso papel 
como rotarianos desenvolver atividades que também venham contribuir para o desenvolvimento da 
educação. Registro aqui meus votos de congratulações ao Rotary Club de Poços de Caldas que tomou a 
iniciativa de encarar este problema e através de parcerias promoverá um concurso entre os alunos da 
rede pública de ensino ofertando inclusive uma bolsa integral de um curso superior. São ações como 
estas que reforçam a importância da atuação do Rotary na comunidade. Então deixo aqui esta indagação: 
o que o seu clube pode fazer para trabalhar pela educação em sua comunidade?
 Gostaria aqui também de reforçar nosso compromisso com o Panetone Rotário da Amizade cujo 
prazo para pedidos se encerra no dia 31 de outubro próximo. Contamos com a contribuição dos clubes e 
nossos companheiros para juntos realizarmos nossa contribuição junto à Fundação Rotária.
 Neste mês de setembro, tive também a oportunidade de acompanhar nossos jovens do Rotaract 
em seu encontro mineiro na cidade de Araxá. Quanta motivação e animação para levar o Rotary adiante! 
Pude ver de perto como nosso distrito está bem representado em nosso estado com participação ativa de 
nossos clubes, já que tivemos mais de 20 companheiros presentes no evento.
 Por último agradeço mais uma vez a receptividade de cada clube e cada local que pude visitar. Tem 
sido uma grande jornada como rotariano conhecer os trabalhos desenvolvidos e como fazemos a dife-
rença na comunidade.
 

Um forte abraço e sejam a inspiração!

Paulo Sérgio Azevedo
Governador 2018-19



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

 Com muita alegria volto a me comunicar com vocês. Vou iniciar dando 
parabéns a todas ASRS que �zeram ou participaram de atividades extras neste 
mês de setembro. De algumas destas atividades recebi fotos, como do des�le em 
comemoração a 07 de setembro, de Itapecerica e Carmo do Cajuru, bem como, 
do almoço italiano de Itapecerica, enviadas pelas Coordenadoras Assistentes 
Adriana, Gabriela e da comemoração do mês do ancião em Boa Esperança, 
enviada pela coordenadora assistente Luzia. Se quiserem enviar fotos de suas 
ações diretas para a carta mensal, o e-mail é: jp@oceano1.com.br é o João Paulo 
Zatti de Elói Mendes. Quero ainda cumprimentar a Família Rotária de Itapecerica 
pelo recebimento de certi�cado de reconhecimento pela causa de preservação 

ambiental. Grande exemplo para a comunidade. 
O Governador Paulo Azevedo, em suas visitas aos Rotarys Clubes, está passando a Casinha Feliz, arrecadando 
fundos para a Fundação Rotária, em nome da coordenadoria distrital. Agradeço imensamente a todas vocês que 
nos tem auxiliado nesta tarefa, e também a aquelas que ainda vão nos auxiliar, pois há muitos clubes ainda a serem 
visitados e eu ainda não pude estar presente.  Muito grata.
 Este mês de outubro é o mês do pagamento da per capta de sua casa da amizade. Conto com vocês. O valor 
a ser depositado, é R$60,00 (sessenta reais) vezes o número de associadas de cada ASR. O comprovante deverá ser 
enviado para a tesoureira, companheira Vani Costa Béze: vanibeze@yahoo.com.br. O banco é o Banco do Brasil, 
agência: 0364-6 – conta corrente nº 74706-8 – nome: Coordenadoria Distrital das ASR do Distrito 4560 – CNPJ 
06.336.722/0001-06.
 Esta informação esta contida no meu Guia Distrital das ASRs de 2018. Se alguma presidente de Casa da 
Amizade não recebeu este guia distrital, só comunicar comigo que enviarei.
 Mais uma vez obrigada. Esta colaboração que tenho recebido de todas, têm me permitido dormir mais 
tranquila. Grande abraço e beijos!
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CONTRIBUA COM A CASINHA FELIZ E AJUDE
O ROTARY NA LUTA CONTRA A PÓLIO!
A Casinha Feliz está percorrendo 
todo distrito junto com as visitas 
o�ciais do Gov. Paulo Azevedo.
Todo valor arrecadado será doado 
ao programa End Polio Now e você 
nos ajuda a ajudar o Rotary nessa 
luta!

DITRITO 4560

Uma iniciativa:
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SETEMBRO É O MÊS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
E ALFABETIZAÇÃO

 Saber ler e escrever é essencial para participar de 
atividades familiares e comunitárias, aprender novas 
habilidades, conseguir emprego e ter acesso a diferentes 
serviços. A alfabetização ajuda as pessoas a resolverem 
problemas do dia a dia e a aproveitarem ao máximo as 

oportunidades da vida.
 O Grupo Rotarianos em Ação pela Alfabetização é 
uma rede global formada por pessoas com interesse especi-
al no combate ao analfabetismo, promoção do aprendizado 
e da alfabetização, e fornecimento de materiais e equipa-
mentos educacionais.
 A Alfabetização não se refere apenas à linguagem 
escrita, mas também a outras representações multimodais, 
tecnológicas e simbólicas que encontramos diariamente. 
Sem as habilidades básicas da alfabetização, tarefas cotidia-
nas tornam-se mais difíceis – como entender os horários do 
ônibus, pedir um empréstimo, candidatar-se a uma vaga de 
emprego, encontrar informações na internet, inscrever-se 
em um curso, tomar remédios ou ler para os �lhos. A 
incapacidade de fazer essas importantes tarefas pode gerar 
insegurança e levar a maiores desigualdades sociais e 
econômicas. Por isso, realize um projeto nessa área e faça 
uma grande diferença na vida das pessoas.

Mas o que é um projeto de alfabetização?

 Um projeto de alfabetização pode ser simplesmente 
uma campanha de arrecadação de fundos para comprar 
livros para uma escola ou grupo comunitário. No entanto, as 
iniciativas mais e�cazes são aquelas que possibilitam a 
educação e alfabetização de pessoas que precisam de apoio 
para aprenderem a ler e escrever. O mais importante é 

organizar um projeto que tenha o potencial de causar 
mudanças sociais permanentes.

P r ê m i o  d o  G r u p o  R o t a r i a n o s  e m  A ç ã o  p e l a 
Alfabetização
Os dois clubes que realizarem os projetos mais inovadores e 
criativos no Mês da Educação Básica e Alfabetização (setem-
bro) e/ou no Dia Mundial da Alfabetização (dia 8 deste mês) 
ganharão US$500 cada.
 Para concorrer, envie a descrição do seu projeto (de 
500 a 800 palavras) e fotos que mostrem seu clube promo-
vendo a educação básica e alfabetização para rotary-
.tas@gmail.com até 15 de outubro de 2018.
 Veja a seguir algumas ideias:
Ÿ Organize um concurso de redação ou soletração nas 

escolas da sua cidade;
Ÿ Faça uma competição de poemas ou poesias nas mídias 

sociais;
Ÿ Doe livros ou dicionários;
Ÿ Recrute um professor como associado do seu clube;
Ÿ Planeje um seminário sobre alfabetização para clubes da 

sua área;
Ÿ Envolva os interactianos em um projeto de alfabetização;
Ÿ Trabalhe com os rotaractianos em iniciativas de alfabeti-

zação para adultos;
Ÿ Crie um projeto em que associados e familiares possam 

ler livros regularmente para crianças;
Ÿ Faça um projeto para alfabetizar detentos da penitenciá-

ria local;
Ÿ Forme uma parceria com a International Literacy 

Association em um projeto.
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Conferênci� Inspiraçã� Rotári�
De 17 a 19 de Maio de 2019

Hotel Guanabara - São Lourenço/MG

Estão abertas as inscrições para a

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

www.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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SEJAM BEM VINDOS NOVOS COMPANHEIROS(AS)!
Nesta seção o Gov. Paulo Azevedo, dá as boas vindas aos novos companheiros rotarianos e rotarianas que foram admitidos em Rotary. 
Se seu clube realizou alguma admissão recentemente informe-nos pelo e-mail informativo4560@zatti.me.

*Saldo acumulado de admissões desde 01/07/2018.

Rotary Club de Poços de Caldas promove
concurso entre alunos da rede pública de ensino

 O Rotary de Poços de Caldas, mantendo sua �rme 
posição de participar ativamente da sociedade, lança um 
projeto inovador na área de Educação- “CONCURSO  ALUNO 
EM DESTAQUE DA ESCOLA PÚBLICA DE POÇOS DE CALDAS”. 
Com o apoio dos parceiros do Rotary a premiação conta com 
várias bolsas de estudo, entre elas, uma bolsa em uma 
Universidade da região. 
 A proposta é estimular a dedicação destes jovens 
para os estudos, contribuindo para a redução dos índices de 
evasão escolar e, ao mesmo tempo, proporcionar oportuni-
dades de estudo pro�ssionalizante e superior através de 
bolsas integrais que possam in�uenciar positivamente na 
formação de futuros pro�ssionais e cidadãos. 
 Podem participar alunos do 9º ano do ensino 
fundamental e alunos do 3º ano do ensino médio matricula-
dos em escolas municipais e estaduais de Poços de Caldas. O 
projeto conta com a parceria da Secretaria de Educação do 
município e com a Superintendência Regional de Ensino.
 Cada escola vai selecionar um aluno do 9º ano do 
fundamental e outro do 3º ano do ensino médio por meio de 
provas ou avaliação de notas. Os alunos classi�cados na 
escola vão fazer a prova do “CONCURSO  ALUNO EM 
DESTAQUE  DA ESCOLA PÚBLICA DE POÇOS DE CALDAS” no 
dia 27 de OUTUBRO  de 2018, data  con�rmada. As provas 
foram preparadas por Professores da Rede Pública. Os 

resultados e a entrega das premiações serão realizadas até 
�nal de NOVEMBRO de 2018
 Premiação prevista para os alunos do 9° ano do 
ensino fundamental:
Ÿ 1° LUGAR: Uma bolsa de estudo de um curso completo de 

inglês da Escola UPTIME;
Ÿ Os alunos classi�cados em 2º e 3º lugar, na prova �nal, 

receberão, cada um, 1 bolsa de estudos para um dos 
cursos de informática da escola Microlins.

Ÿ Os alunos classi�cados do 1° ao 5° LUGAR, na prova �nal, 
receberão TROFÉUS ou certi�cados indicando sua 
colocação. 

Premiação prevista para os alunos do 3° ano do ensino 
médio:
Ÿ 1º LUGAR:  Uma bolsa de estudos de um curso completo 

de ensino superior na UNIFEOB - CENTRO UNIVERSITÁRIO 
OCTÁVIO BASTOS, disponível na instituição, à escolha do 
aluno.

Ÿ Os alunos classi�cados do 1° ao 5° LUGAR, na prova �nal, 
receberão certi�cados ou TROFÉUS indicando sua 
colocação. 

Para mais informações:
Ÿ Carmen (35) 9 8882-3004 ou Rosa (35) 9 9192-6041. 
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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.

https://www.rotary.org/pt/donate
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NOSSAS CASAS DA AMIZADE EM AÇÃO!

ASR DIVINÓPOLIS OESTE
A ASR Divinópolis Oeste realizou a entrega de 
roupinhas de bebê para a Instituição Amigos 
Solidários.

ASR DE TRÊS CORAÇÕES
No dia 22/09/2018 foi realizada a Campanha de Trânsito 
do Rotary Club, com a participação das damas da Casa 
da Amizade e do Rotary Kids, o tema foi “Trânsito é feito 
de gente. E a gente merece respeito”.

ASR DE ITAJUBÁ
A ASR de Itajubá realizou a entrega de 12 cestas básicas 
às famílias que são assistidas sob a Coordenação da 
Companheira Delminda Ferreira Silva.

ASR DE DIVINÓPOLIS LESTE
A ASR de Divinópolis Leste junto com o Rotary realizou 
uma campanha de leite e fraldas descartáveis para uma 
criança com de�ciência visual.



ASR DE ITAÚNA
Realizou no Parque de Exposição, o evento Queima do 
Alho em prol da Paróquia N. S. da Piedade, para a 
construção do prédio das obras sociais.

ASR DE CARMO DO CAJURU
A ASR de Carmo do Cajuru participou do des�le de 7 de 
Setembro.

ASR DE ITAPECERICA
No dia 23 de setembro a ASR de Itapecerica realizou o 
delicioso Almoço Italiano, com a participação ativa de 
suas companheiras. O evento contou com a presença 
de vários visitantes ilustres que se deliciaram com os 
pratos.

ASR DE CRUZÍLIA
A ASR de Cruzília realizou visita no Asilo Recanto de 
Ozanan e na Casa de Repouso, para comemorar o Dia 
do Ancião. Uma sanfoneira para alegrar a visita além de 
levarem bolo, refrigerantes e biscoitos para o lanche. 
Foi uma tarde agradável onde todos se divertiram 
muito.

Setembro de 2018 12

NOSSAS CASAS DA AMIZADE EM AÇÃO!
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INTERACT E ROTARACT EM AÇÃO!

Interact e Rotaract Club de Três Pontas
Na madrugada do último domingo, dia 23/09, o 
Rotaract Club de Três Pontas juntamente com o Interact 
Club de Três Pontas, realizaram o projeto anual do dia 
do Padre Victor, no qual servimos café para os romeiros 
que estavam chegando na cidade.

Interact Club de Bambuí
No dia 01 de setembro, o Interact Club de Bambuí 
realizou o 1º Bazar Bene�cente em parceria com a 
instituição Olga Chaves de Miranda, conhecida como 
Rocinha. O bazar foi efetuado na praça Coronel Torres, 
no centro da cidade. Além da venda de roupas e 
sapatos, foi feita uma divulgação sobre o Rotary e o 
Interact, distribuindo pequenos cartões com uma 
breve explicação à todos que efetuassem as compras e 
aqueles que estavam no local.

Rotaract Club de Pains
No dia 28/09 o Rotaract Club de Pains juntamente ao 
Ps i c ó l o g o  D i e g o,  re a l i z o u  u m a  p a l e s t r a  d e 
encerramento da campanha do Setembro Amarelo.
A palestra foi realizada para mais de 100 jovens 
discentes do Ensino médio na Escola Padre José 
Venâncio.

Interact Club e Rotaract Clubs de Boa Esperança
O Interact Club e Rotaract Club de Boa Esperança 
�zeram, no dia 29 de setembro um stand, na Mostra de 
Setembro Amarelo da Escola Estadual Padre João Vieira 
da Fonseca, onde falaram sobre a importância da vida, 
a relação do Interact com isso, e deram um bis pra quem 
escrevesse uma mensagem bonita em uma cartolina. 
Todos juntos contra o suicídio e a depressão!
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Visitas Oficiais

Visita o�cial ao Rotary Club de Poços de Caldas - 19/09 Encontro Mineiro de Rotaract Clubs - Araxá/MG - 22/09

Visita o�cial ao Rotary Club de Machado - 11/09 Visita o�cial ao Rotary Club de Bambuí - 14/09

Visita o�cial ao Rotary Club de Piumhi - 17/09 Visita o�cial ao Rotary Club de Pouso Alegre Sul - 18/09

DOE SUAS REVISTAS ANTIGAS DA BRASIL ROTÁRIO
Nosso Companheiro, Associado do Rotary Club de Itajubá, Clésio Silva esta fazendo um trabalho com as 
Revistas ANTIGAS do Rotary (que levava o nome de BRASIL ROTÁRIO), para isto esta solicitando doaçoes de 
revistas.  Quem puder doar entrar em contato com o Gov. 2018-19 Paulo Azevedo no 
psazevedo@uol.com.br ou Whats App (35) 98808-3355.
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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!

http://revistarotarybrasil.com.br/rotary-content/content/submit
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Rotary Club de Pains
O Rotary Club de Pains promoveu o Rotary Day em 
22/09. O evento tem como objetivo mostrar a 
comunidade quem somos e  o que fazemos, 
divulgamos e valorizamos parceiros e patrocinadores, 
ofertamos gratuitamente serviços de aferição de 
pressão arterial, medição de índice glicêmico, 
consultas jurídicas, pipoca e pula-pula, também 
valorizamos e divulgamos nossa cultura local com uma 
apresentação do grupo de Capoeira Legado do Alaor.

Rotary Club de Lagoa da Prata - Princesa do Oeste
O Rotary Club de Lagoa da Prata Princesa do Oeste, 
comemorou mais uma vez o Dia das Crianças no bairro 
Sol Nascente em Lagoa da Prata/MG.  O dia foi 
dedicado às crianças, onde o Rotary juntamente com o 
PSF do bairro Sol Nascente levaram uma manhã 
diferente a elas.

Os Clubes em Ação

Rotary Club de Pimenta - Mar de Minas
O Rotary Club de Pimenta - Mar de Minas realizou no dia 
09/09/2018 o 1º Trilhão Solidário em prol da Fundação 
Rotária e da Apae da cidade.

Rotary Club de Elói Mendes
O Rotary Club de Elói Mendes, em parceria com a 
Associação Comercial e a Secretaria Municipal de 
Esportes realizou no dia 16 de setembro o 1º Circuito 
Esportivo de Elói Mendes com mais de 500 atletas 
participantes nas categorias Caminhada, Corrida e 
Ciclismo.
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Rotary Club de Boa Esperança
O Rotary Club de Boa Esperança Rotary Club 
comemorou o dia do Ancião com um lanche delicioso, 
brincadeiras e músicas. Uma tarde de alegria na Vila 
Vicent ina.  Parabéns aos  companheiros  pela 
disponibilidade e dedicação. Rotary sendo a inspiração 
para humanidade. Com a participação da Casa da 
Amizade, Rotaract e Interact de Boa Esperança.

Rotary Club de Piumhi
A Secretaria Municipal de Educação de  Piumhi recebeu 
dos Rotarianos do Rotary Club de Piumhi a doação de 
sementes de Palmito Juçara para ser distribuído aos 
alunos das Escolas Municipais no dia em que se come-
mora o dia da Árvore (21 de Setembro).  A América do 
Sul possui uma das maiores diversidades de palmeiras 
do mundo. O palmito Juçara Euterpe edullis Martius é 
uma das palmeiras mais belas de toda �ora brasileira.

Os Clubes em Ação

Rotary Club de Capitólio
O Rotary Club de Capitólio realizou sua 1ª Feijoada 
Bene�cente em prol dos projetos realizados pelo clube. 

Rotary Club de Iguatama
O Rotary Club de Iguatama realizou uma limpeza nas 
margens do Ribeirão dos Patos, a�uente do Rio São 
Francisco, na comunidade rural de Corguinhos. A ação 
contou com a participação de representante do NRDC 
da comunidade e recolheu grande quantidade de lixo 
inorgânico das margens do Ribeirão dos Patos.
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INTERCÂMBIO ROTÁRIO DA AMIZADE
 O Intercâmbio Rotário da Amizade do nosso distrito irá 
receber na segunda quinzena de janeiro de 2019 os companheiros 
do distrito 4455, Lima, Peru.
 Serão 11 intercambistas que irão nos visitar em retribui-
ção à visita feita pelos nossos companheiros no mês de abril deste 
ano.
 Estamos organizando a programação da visita, e desde já 
nossos agradecimentos à família rotária do distrito que tem se 
colocado à disposição para recebê-los.
A recepção oferecida pelos rotarianos do distrito 4455 foi digna de 
aplausos, queremos retribuir à altura a receptividade.
 Os companheiros que quiserem ter essa experiência de 
troca de cultura e conhecimento entre em contato, que na medida 
do possível iremos incluí-los como an�triões.
E informo que, juntamente com o Companheiro Saulo Borges, do 
RC de Arcos, estamos planejando um intercâmbio para a Ucrânia, 
mais precisamente para Kiev, com estadia de 3 a 5 dias em Paris, 
onde também teremos uma agenda rotária.
 Em breve mais detalhes desse intercâmbio, e desde já 
quem se interessar entre em contato para maiores detalhes.
 Somente o Rotary é capaz de integrar as várias culturas do 
mundo, por meio das atividades implementadas pelos rotarianos 
em prol da paz, da boa vontade e da compreensão internacional.
 Relacionar-se com povos de outros países e conhecer os 
seus costumes, realizações, aspirações e problemas faz com que 

assumimos o compromisso de servir a humanidade, promovendo 
programas do Rotary e projetos humanitários, além de incentivar 
as pessoas a praticar os princípios da ética e da boa cidadania e, o 
Intercâmbio Rotário da Amizade é onde fazemos novos amigos e 
experimentamos novas formas de viver através do Servir.

José Carlos de Azevedo
Chairman, Rotary Friendship Exchange

District 4560
E-mail: josecarlos.azevedo@gmail.com

Tel.: +55 35 3465.1068 (com.)
Cel:. +55 35 9 8859 0678 (cel.)

Conheça o IFMR International Fellowship
of Motorcycling Rotarians

 O IFMR International Fellowship of Motorcycling Rotarians 
(Associação Internacional dos Rotarianos Motociclistas) surgiu em 1991 
na Austrália e EUA, internacionalmente conhecidos como “Rotacyclists”. 
Este grupo de companheirismo é dividido em “capítulos”, possuindo 
sempre um líder o�cial.
 Trata-se de uma forma original, jovial e divertida de aliar o ideal 
de servir do Rotary International, o ideal de companheirismo sem 
fronteiras e o prazer de desfrutar conjuntamente do hobby comum entre 
os participantes, que são as motocicletas.
 Na América do Sul, o grupo iniciou seus trabalhos em 1994, 
coordenado pelo ex-Cº Paulo Brisolla Tavares Filho, do RC de Jaraguá. 
 Atualmente, o IFMR-SA conta com mais de 800 inscritos em 15 
estados brasileiros e países da América do Sul.
Importante lembrar que os grupos de companheirismo, como o IFMR-SA, 
são formados por membros da família rotária que compartilham 

atividades recreativas, como esportes e hobbies, ou pro�ssões e são de 
grande valia aos rotarys clubes no sentido de promover o desenvolvimen-
to e a manutenção do quadro associativo.
 Todos os anos, o IFMR-SA realiza 2 IRAs – Intercâmbio Rotário de 
Amizade: Verão Sul e outro na Primavera, tendo sido o primeiro em 
abril/2008 na cidade de Taiobeiras/MG e o último em Jundiaí/SP.
 Setenta motocicletas lideradas por um automóvel conversível 
com os personagens “Maria e Zé Gotinha” chamaram a atenção de quem 
passava no sábado pela manhã na cidade de Jundiaí, interior de São Paulo. 
Eram os associados do IFMR-SA – International Fellowship of 
Motorcycling Rotarians – South America chapter – os motociclistas 
rotarianos que realizaram o seu décimo terceiro encontro do grupo de 
companheirismo, denominado IRA  – Intercâmbio Rotário da Amizade.
 Mas não só a divulgação da imagem publica do Rotary foi 
bene�ciada. Os cerca de 70 rotarianos e 30 garupas (como são conhecidas 
as companheiras que viajam nas motos com os pilotos) arrecadaram com 
a inscrição no evento mais de R$ 6.000,00 que foram destinados para a The 
Rotary Foundation através da ABTRF (Associação Brasileira The Rotary 
Foundation) e uma entidade local de tratamento oncológico para 
crianças. 
 No distrito 4560, o IFMR-SA é representado pelos seguintes 
companheiros:
Ÿ  Homero Lara - Rotary de Itaúna;
Ÿ  Mauro Teodoro - Rotary Club Pouso Alegre das Geraes;
Ÿ  João Otávio Veiga Rodrigues - Rotary E-Club Esperanto do Brasil;
Ÿ Newton Pereira - Rotary Club Pouso Alegre Sul.

Por Newton Pereira, associado ao RC Pouso Alegre Sul
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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

NOVOS CLUBES FUNDADOS

PARTICIPE DO WEBINAR DE IMAGEM PÚBLICA COM FOCO
NA ATRAÇÃO E ENGAJAMENTO DE NOVOS ASSOCIADOS

A Governadoria recebeu os certi�cado de fundação do Rotaract Club de Bambuí e do Núcleo Rotary de 
Desenvolvimento Comunitário do  Rotary E-Club Esperanto do Brasil. Nossos parabéns aos mais novos 
membros da família rotária de nosso distrito!

Acontece no dia 29 de Novembro às 12h, o Webinar de Imagem Pública. O evento será online e gratuto e 
voltado para atração e engajamento de novos associados. Cadastre-se agora mesmo e seja lembrado do 
evento para assistí-lo na data. .CLIQUE AQUI E PARTICIPE

https://register.gotowebinar.com/register/3111465468539602443?source=01&fbclid=IwAR3fsustE7zph3YRrWOJuWyusJ5JlQKwFLHqUX_zBO3u6IuYOOFCrdxhs8k


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

Rotary Club Pouso Alegre
das Geraes
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