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Mensagem do Presidente 
de Rotary International

Barry Rassin

 Em junho de 2019, rotarianos de todo o mundo irão se reunir em 
Hamburgo para Capturar o Momento na 110ª Convenção do Rotary International. 
Muitos, como eu, vêm participando da Convenção há anos; muitos outros virão 
pela primeira vez. Queiram eles se conectar com velhos amigos, encontrar inspira-
ção para um novo ano rotário ou simplesmente ver o que o Rotary é, cada um 
encontrará seu próprio momento em Hamburgo.
 Hamburgo é uma cidade portuária que conecta a Alemanha ao mundo e 
há séculos destaca-se como centro econômico e cultural. É um lugar maravilhoso 
para visitar - para passear às margens do lago, fazer um passeio de barco no Rio Elba, 
jantar fora, ouvir boa música e explorar museus fascinantes. É também o local ideal 
para começar as férias na Europa.
 Se você participa regularmente da Convenção, não vai querer abrir as 
amizades e a inspiração que encontrará em Hamburgo. E se nunca esteve em uma 
Convenção, considere este meu convite pessoal. Inscreva-se no site riconvention-
.org até 15 de dezembro para obter o melhor preço - e deixe que esta Convenção 
Seja a Inspiração para sua jornada rotária.

 Nunca pensei muito sobre o Rotary 
além das Bahamas, e jamais imaginei viajar 
para uma Convenção do Rotary. Mas naquela 
época, percebi que minha viagem a Las Vegas 
coincidiria com a Convenção e pensei: por 
que não? Enviei minha inscrição e paguei os 
honorários, sem suspeitar que a experiência mudaria minha vida.

 Há mais de 30 anos, no início de 
junho, eu tinha uma viagem de negócios 
marcada para Las Vegas. Eu estava no Rotary 
por cerca de seis anos e me considerava um 
rotariano dinâmico: participei de todas as 
reuniões, trabalhei como secretário do clube, 
conheci todos no meu clube. Mas, para mim, 
o Rotary era uma organização essencialmen-
te voltada às comunidades locais. Ele me 
ligou a Nassau e talvez até às Bahamas — mas 
não além disso.

 Quando entrei pelas portas daquela Convenção, �quei atordoado. Uma 
coisa era saber que fazia parte de uma organização global com mais de um milhão 
de associados em todo o mundo. Era algo totalmente diferente estar no meio dela. 
Fui a todas as plenárias, visitei todos os estandes da Casa da Amizade e aprendi 
sobre projetos que eu nem sabia que podiam ser feitos no Rotary. Aquela 
Convenção não apenas abriu meus olhos, mas também a minha mente. O evento 
me inspirou a mudar a maneira como eu via a organização, o que o Rotary podia 
fazer por mim e o que eu podia fazer através do Rotary. Essa inspiração permaneceu 
comigo desde então - e é renovada todos os anos, em todas as nossas Convenções.

Dolár Rotário - Cotação Trimestral
Outubro: R$4,05 Novembro: R$3,70 Dezembro: R$3,83
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Mensagem do Diretor de Rotary International
Paulo Augusto Zanardi

Ÿ A água potável não está acessível para 748 milhões de pessoas.

Saúde materno-infantil:

Ÿ Um bilhão de pessoas por ano sofre de doenças tropicais que não são tratadas, como 
dengue e hanseníase;

Educação básica e alfabetização:

Ÿ Mundialmente, cerca de 300 mil soldados mirins estão envolvidos em con�itos 
armados.

Ÿ Uma em cada seis pessoas não tem condições de pagar por atendimento médico.

Ÿ O mundo precisa de mais 1,7 milhão de professores para fornecer educação primária globalmente;

Ÿ Em decorrência de despesas médicas, 100 milhões de pessoas acabam na miséria anualmente;

Ÿ Todo ano, 6,3 milhões de crianças menores de cinco anos morrem em decorrência de má nutrição, assistência médica precária e 
instalações sanitárias inadequadas;

Ÿ Há 1,4 bilhão de pessoas, metade das quais empregada, vivendo com menos de 1,25 dólar por dia.

Ÿ Na África Subsaariana, uma em cada 39 mulheres morrerá devido a complicações durante a gestação ou parto;

 Na América do Sul, os Subsídios Globais são, quase em sua totalidade, destinados a fornecer equipamentos para hospitais 
e casas de saúde. Teremos de conhecer melhor as nossas comunidades para sabermos exatamente quais áreas estamos deixando 
de atender. Também penso que nós, os rotarianos, devemos utilizar melhor nossas lideranças para in�uenciar os governantes no 
sentido de destinarem o dinheiro público a causas prioritárias.

Ÿ Há 222 milhões de mulheres que não querem engravidar e não têm acesso a contraceptivos seguros e e�cazes;

Ÿ Entre as vítimas de con�itos armados, 90% são civis, dos quais pelo menos a metade são 
crianças;

Recursos hídricos e saneamento:

Ÿ Há 57 países com menos de 23 agentes de saúde para cada 10 mil pessoas;

Ÿ É de 2,5 bilhões o número de pessoas sem acesso a instalações sanitárias adequadas;

Prevenção e tratamento de doenças:

Ÿ Diariamente, 1.400 crianças morrem de doenças causadas pela falta de saneamento e água potável;
Ÿ Em algumas regiões da África, as mulheres passam seis horas por dia buscando água;

Ÿ O mundo precisa de mais 2,4 milhões de médicos, enfermeiras, parteiras e outros pro�ssionais de saúde;

Ÿ Com o acesso a cuidados pré-natal e pro�ssionais treinados da área de saúde, 80% das mortes maternas poderiam ser evitadas.

Ÿ Há 57 milhões de crianças que não vão à escola;
Ÿ É de 781 milhões o número de pessoas acima dos 15 anos de idade que são analfabetas – 60% são mulheres.

Desenvolvimento econômico e comunitário:

 Certa vez, estava em uma cerimônia de entrega de equipamento pelo Rotary e o prefeito, ao discursar, elogiou nossa 
organização dizendo que, não fosse por ela, aquele equipamento não poderia ter sido adquirido pelo município. Quando estava 
indo embora, porém, encontrei o prefeito entrando em um carro de luxo comprado com dinheiro público e que valia mais de cinco 
vezes o custo do equipamento.
 O rotariano, além de doar, deve, sim, cobrar das autoridades a melhor utilização do dinheiro público. Isso se chama 
cidadania, e você, como pessoa esclarecida, deve despertar esse sentimento nos menos esclarecidos.
 Suas atitudes devem inspirar as pessoas na prática de seus direitos e deveres. Portanto, Seja a Inspiração.

Paz e prevenção/resolução de con�itos:

Ÿ O número de refugiados em decorrência de con�itos armados ou perseguições chega a 
51 milhões;

 Você sabe em que a Fundação Rotária se baseou para escolher as seis áreas de 
enfoque para trabalhar? Veja os dados a seguir, retirados do site o�cial do Rotary:

Ÿ Anualmente, 20 mil pessoas são mutiladas ou mortas por minas terrestres;
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Mensagem do Governador
Paulo Azevedo
Prezados Companheiros;

 Neste mês tive a oportunidade de visitar muitos clubes de nosso distrito e conhecer a fundo como 
eles vêm trabalhado para imortalizar os ideais de Paul Harris. De norte a sul, leste a oeste, cada clube tem 
se esforçado para ser cada vez mais atuante, mais próximo de suas comunidades e atentos às necessida-
des da população.
 Hoje gostaria ainda de lembrá-los que já estamos preparando com todo carinho nossa 
Conferência Distrital que acontecerá de 17 a 19 de maio em São Lourenço nas dependências do belíssimo 
Hotel Guanabara. Os preços para hospedagem estão à disponíveis na página 7 deste informativo. É 
possível desde já garantir o seu lugar e parcelar o pagamento no site da conferência.
 Gostaria de agradecer a todos os companheiros presentes no Seminário Distrital de Fundação 
Rotária e Coordenadores de Rotary realizado em Varginha. Tivemos a oportunidade de assistir excelentes 
treinamentos ministrados por palestrantes que possuem alto conhecimento e tenho a certeza que todos 
os presentes puderam desfrutar de momentos de intenso conhecimento rotário. Meus agradecimentos 
aos companheiros do Rotary Club de Varginha pela preparação de mais este evento. 

 Este mês de novembro onde celebramos o Mês da Fundação Rotária, 
foi para mim de muita inspiração e aprendizado rotário! Novembro é o Mês 
da Fundação Rotária. Tudo começou em 1917, quando o presidente do RI, 
Arch Klumph, anunciou a aceitação de doações para praticar o bem no 
mundo –  estava nascendo a Fundação Rotária.

 E por último chamo a atenção de vocês para a excelente matéria sobre redes sociais que é o desta-
que deste Informativo Rotário Distrital. Todos nós estamos vivendo a revolução que as redes sociais estão 
provocando em nossa sociedade. E é de fundamental importância que nossos clubes também saibam e 
utilizem as redes sociais à nosso favor para promover a Imagem Pública de Rotary.

Um forte abraço e sejam a inspiração!

Paulo Sérgio Azevedo
Governador 2018-19



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

 Prezadas companheiras das Casas da Amizade deste nosso amado Distrito 
4560. Adentramos o mês de dezembro, mês em que nossa organização comemo-
ra o “Mês da Família”. Sendo assim, me permitam cumprimentar toda a Família 
Rotária, começando pelo Rotary Kids, Interact, Rotaract e Rotary, pela qual 
lutamos em preservar. Gostaria de imediato cumprimentar o evento jovem e seus 
organizadores que aconteceu em Arcos recentemente que, ao que me parece foi 
um verdadeiro sucesso. Pensando por este lado e adentrando assim  dezembro, 
trazemos conosco todo nosso carinho e efetividade, nossa disponibilidade de 
praticar a Fraternidade Universal contribuindo para o bem no mundo e ao 
mesmo tempo ser distribuída com todos aqueles que nos rodeiam e convivem 

conosco, mas não �ca só nesse meio não, a�nal somos todas companheiras voluntárias no servir, e nossos 
trabalhos são por assim dizer necessário ao processo da pratica do bem. Com a família rotária dispersa pelo distrito 
todo, gostaria aqui nestas singelas palavras de arregimentar cada uma de vocês, no intimo de vossos corações, na 
esperança de que possamos mostrar ao mundo que somos capazes de amar incondicionalmente, e distribuir este 
amor além fronteiras. Para tanto devemos sair de nossa redoma da família consanguínea e externar nosso amor 
que por sua vez deverá tocar o coração de cada pessoa que se aproximar de nós.  Chegam a mim informações de 
que nosso querido Governador Paulo Sergio Azevedo, tem feito com maestria essa exteriorização de amor por 
onde tem passado e conquistado corações, até mesmo os mais endurecidos. E sabem como? Com a simplicidade 
que carrega consigo, com a espontaneidade e carinho que dispensa aos que deles se acercam. Esses são os valoro-
sos exemplos, que devem sair de nós para olhar nos olhos e arrematar os detratores do bem comum. Dezembro 
um mês de se comunicar com o coração, por essa razão faço um apelo a todas vocês que sei, já amam o bastante 
em seus redutos, para irmos ao encontro da outra pessoa e mostrar a ela do que somos capazes, sendo a 
Inspiração.

FELIZ NATAL E 2019 BEM FELIZ À TODOS NÓS COM MUITO AMOR
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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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MÍDIAS SOCIAIS: SETE DICAS PARA CRIAR
UM CONTEÚDO ATRAENTE

 Quando escrever sua história, identi�que o 
problema, a solução e o impacto causado. Por exemplo, 
um Rotary Club em Salvador criou uma horta comuni-
tária para diminuir a escassez de alimentos entre 
moradores de uma região carente; hoje, centenas de 
famílias têm acesso a produtos saudáveis.
 Inclua em cada post uma foto que desperte o 
interesse do seu público e mostre pessoas trabalhando 
ativamente em um projeto humanitário ou evento. 
Fotos de rotarianos distribuindo alimentos, plantando 
árvores ou interagindo com idosos têm impacto muito 
maior do que fotos de grupos posando em frente a uma 
placa.
 Experimente usar novas ferramentas. O 
Facebook possibilita a transmissão ao vivo de projetos 
do seu clube e o Instagram Stories oferece enquetes, 
perguntas, gifs, músicas e muito mais para dar vida aos 
seus posts. Esta variedade de ferramentas ajuda a 

 Escreva o post para amigos, familiares e mem-
bros da comunidade que não conhecem o Rotary tão 
bem e evite o uso de jargões rotários e coloquialismos. 
Os seus amigos e seguidores podem se tornar associa-
dos!

 Veja a seguir sete dicas para criar um conteúdo 
atraente para suas mídias sociais:

 Marque associados e parceiros comunitários 
que estejam participando do projeto ou evento. 
Compartilhe conteúdo relevante postado por associa-
dos do seu clube e seus parceiros. Curta posts e deixe 
comentários para ajudar a aumentar o nível de engaja-
mento.

 Essas são apenas algumas ideias para ajudá-lo a 
começar. Envie um e-mail para social@rotary.org se 
tiver perguntas ou precisar de assistência.

 Inclua a hashtag #PessoasEmAção em seus 
posts para aumentar a conscientização sobre a nossa 
campanha de imagem pública, a qual destaca pessoas 
que, como você, querem causar mudanças positivas 
em suas comunidades e no mundo.
 Use os recursos disponíveis no Brand Center, 
como logotipos, modelos de anúncios, diretrizes, etc. 
Visite o Brand Center regularmente, pois sempre 
estamos acrescentando novos materiais.

manter os posts interessantes, portanto, não tenha 
medo de dar asas à sua imaginação.

Fonte: Vozes do Rotary - https://bit.ly/2DVEKY0
Por Ashley Demma, especialista do RI em mídia social e digital 
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Acesse o site e garanta já a sua vaga e de sua família!

www.cedupeventos.com.br/4560

Conferênci� Inspiraçã� Rotári�
De 17 a 19 de Maio de 2019

Hotel Guanabara - São Lourenço/MG

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
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Nosso Distrito em Números
Estatísticas sobre nossa Família Rotária e doações à Fundação Rotária
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*Saldo acumulado de admissões desde 01/07/2018.

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.

Seminário de Fundação Rotária e
Coordenadores de Rotary em Varginha

 O Distrito 4560 realizou no sábado, 17 de Novembro , na Universidade Federal de Alfenas, Campus Avançado de Varginha, o 
Seminário de Fundação Rotária e Coordenadores de Rotary. O evento contou com a presença dos seguintes palestrantes: José Nelson 
Carrozzino Filho com tema Fundação Rotária; Chico Schlabistz com tema Imagem Pública, Luís Gustavo Kuster Prado com o tema 
Desenvolvimento Rotary e Patrícia Ávila que explicou os processos de doação à Fundação Rotária pelo Rotary Direct. No evento também 
ocorreu a votação de quantos projetos de Subsídios Distritais da Fundação Rotária serão contemplados no Distrito 4560. Na 
oportunidade o Gov. Paulo Azevedo falou da importância da doação à Fundação para o aumento dos Subsídios Distritais.
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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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INTERACT E ROTARACT EM AÇÃO!

Rotaract Club de Três Pontas
No dia 14/11, os associados do Rotaract Club de Três 
Pontas estiveram presentes no sarau realizado pela 
Casa da Cultura, onde os mesmos venderam palhas 
italianas com o intuito de arrecadar dinheiro para 
futuros projetos voltados à comunidade.

Interact Club de Pains
No dia 10/11 o Interact Club de Pains participou de uma 
palestra com o Intercambista da Venezuela Sebastian 
Fr a n c o,  q u e  e s t á  m o r a n d o  a t u a l m e n t e  e m 
Pimenta/MG. A palestra aconteceu na Escola Estadual 
Padre José Venâncio com apoio do Rotary Club de 
Pains, que conseguiu trazer algo novo para os jovens da 
cidade.

Rotaract Club de Pimenta
O Rotaract Club de Pimenta realizou o plantio de 
árvores nativas no entorno da lagoa que banha a 
cidade.

Interact Club de Iguatama
O Interact Club de Iguatama realizou o projeto 
"Redação na escola", o objetivo desse projeto foi 
incentivar os alunos a escrever e a expressarem sua 
opinião. O projeto foi realizado com os alunos da Escola 
Estadual Paula Carvalho, no qual escreveram redações 
com o tema: "Como tratar bem um animal" e as duas 
melhores redações foram premiadas com uma 
deliciosa cesta de chocolates.
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ROTARACT: NOSSO ENGAJAMENTO
COM A FUNDAÇÃO ROTÁRIA

 Se tratando do Brasil, essa realidade não é 
diferente. A cada ano rotário, o número de atividades 
realizadas pelos clubes locais aumenta signi�cativa-
mente. E isso é muito positivo, pois demonstra o real 
engajamento dos jovens na causa mundial. Mais 
especi�camente, os rotaractianos desempenham 
ações em prol da luta contra a poliomielite e suas 
consequências devastadoras.
 Um exemplo é o Rotaract Club de Jardinópolis 
(Distrito 4540) que, juntamente com o Interact e Rotary 
Club de Jardinópolis, realizou um dia de conscientiza-
ção sobre a poliomielite.

 Desde que o primeiro Rotaract Club foi fundado 
em 1968, rotaractianos, juntamente com seus Rotary 
Clubs, vêm trabalhando em projetos da Fundação 
Rotária, seja divulgando a causa, arrecadando recursos 
�nanceiros ou até mesmo conscientizando a popula-
ção local sobre as ações que a nossa Fundação realiza 
em todo mundo.

 O Rotaract Club de Santa Mariana, Distrito 4710, 
apoiou a campanha e ajudou a cidade a alcançar 
cobertura vacinal de 103,17% de crianças de 1 a 4 anos 

 A Campanha Nacional de Vacinação contra a 
Pólio e o Sarampo, desenvolvida pelo Governo Federal 
e apoiada por Rotary, Rotaract e Interact Clubs, foi um 
sucesso e, de acordo com o levantamento do Ministério 
da Saúde, o Brasil ultrapassou a meta de vacinar pelo 
menos 95% das crianças de um a cinco anos de idade.

Fonte: Blog Vozes do Rotary - https://bit.ly/2BLsSGr

 O Rotaract Club de Manaus – Distrito Industrial 
(D4720) apoiou a campanha de vacinação, distribuindo 
pan�etos e mostrando à sociedade a importância de 
erradicar a paralisia infantil.
 No Brasil, inúmeros projetos são realizados 
anualmente em apoio à causa, como o projeto “Hands 
For Pólio”, do Distrito 4420, que arrecadou mais de R$ 
11.000, e o projeto “Uma Moeda para o Fim da Pólio”, do 
Distrito 4680, que já arrecadou R$ 33.000, para a 
Fundação Rotária. Nos últimos quatro anos, rotaractia-
nos arrecadaram mais de R$ 250.000, que, revertido em 
dólares, chega a mais de US$ 71.000, na média. Esses 
valores são doados através dos próprios rotaractianos 
ou por intermédio dos seus Rotary Clubs locais.

 Mesmo com a campanha de vacinação sendo 
realizada nos meses de agosto e setembro, em novem-
bro o Rotary International celebra o mês da Fundação 
Rotária, entidade que há mais de 100 anos transforma 
contribuições �nanceiras em projetos que mudam a 
vida de pessoas em todo o mundo. A principal iniciativa 
da Fundação é a campanha Elimine a Pólio Agora, que 
visa erradicar a poliomielite mundialmente.

 O Rotaract Club de Lagarto (D4390), organizou 
uma caminhada de conscientização sobre a importân-
cia da vacinação.

de idade.

 Temos a consciência que até mesmo uma 
pequena doação pode fazer a diferença a um Subsídio 
Global, ao combate da pólio ou a uma área de enfoque 
do Rotary. Esse é nosso engajamento todos os anos 
com a Fundação Rotária!

 Em comemoração ao Dia Mundial de Combate à 
Pólio, em 24 de outubro, Rotary e Rotaract Clubs de 
todo o mundo realizam ações para divulgar nossas 
conquistas na erradicação da paralisia infantil e a 
importância de acabarmos com a doença para sempre.

Por Samuel Neivel,
presidente da MDIO Rotaract Brasil de 2018-19
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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

FAÇA CURSOS SOBRE O ROTARY ONLINE!

 Qualquer pessoa cadastrada em Meu 
Rotary pode fazer gratuitamente um dos cursos 
da Central de Aprendizado, que inclui "Como 
organizar  um webinar",  "Como propor 
legislação", "Recursos do Rotary Club Central" e 
outros tópicos relacionados a funções 
especí�cas. Acesse: .https://learn.rotary.org

 A Central de Aprendizado pode ajudá-lo 
a se tornar um líder ainda mais e�caz com cursos 
interativos que cobrem uma variedade de 
tópicos.  



Rotary Club de Itapecerica
O  Rotary Club de Itapecerica promoveu palestra sobre 
a Fundação Rotária ministrada pela EGD 2013-14 do 
Distrito 4580, Gov. Ângela Maria Rezende.

Rotary Club de Itaúna Cidade Educativa
O Rotary Club de Itaúna Cidade Universitária doou 5 
violões  para implantação de aulas de música com os 
reeducandos da APAC feminina e masculina.

Os Clubes em Ação

O Rotary de Itaúna realizou o projeto Sorriso Largo, 
com uma grande festa com distribuição de brinquedos 
arrecadados à comunidade que foram doados aos 
assistidos pelo projeto Aquarela da Paróquia de 
Sant’ana de Itaúna.

Rotary de Itaúna

O Rotary Club de Itaúna Cidade Universitária adquiriu 
novas cadeiras de rodas e de banho que reforçam o 
estoque do banco de cadeira de rodas mantido pelo 
clube.

Rotary Club de Itaúna Cidade Universitária
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Rotary Club de Lavras Sul
Noite italiana promovida pelo Rotary Club de Lavras Sul 
dia 09/11, em benefício da Fundação Rotária e Casa de 
Recuperação Betânia. Foram servidos dois pratos de 
massas, um risoto, uma carne e sobremesa tiramissu. 
Todos os pratos preparados pelo chef italiano 
Giuseppe.

Rotary Club de Pimenta
O Rotary Club de Pimenta realizou a Caminhada Passos 
que Salvam, os participantes caminharam pelo centro 
da cidade de Pimenta/MG, para alertar as pessoas sobre 
a conscientização de prevenção e combate ao câncer 
infanto juvenil. Evento que aconteceu por varias 
cidades do Brasil em campanha com o Hospital de 
Amor – Hospital do Câncer de Barretos!

Os Clubes em Ação

Rotary Club de Divinópolis Leste
O Rotary Club de Divinópolis Leste promoveu  no dia 24 
de novembro o projeto CHURRASCADA DO ROTARY. 
Todo valor arrecadado será utilizado nos projetos 
realizados pelo clube para a comunidade.

O Rotary Club de Pimenta Mar de Minas realizou a II 
Noite Túnel do Tempo. Um baile que relembrou 
sucessos do passado. O valor arrecadado pelo clube 
com o evento será revertido à Fundação Rotária.

Rotary Club de Pimenta Mar de Minas
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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!



Novembro de 2018 17

Visitas Oficiais

Visita O�cial ao Rotary Club de Lagoa da Prata Princ. do Oeste - 10/11

Visita o�cial ao Rotary Club de São Tiago - 06/11

Visita o�cial ao Rotary Club de Carmo da Mata - 07/11

Visita o�cial ao Rotary Club de Carmo do Rio Claro - 08/11

Visita O�cial ao Rotary Club de Itapecerica - 13/11Visita O�cial ao Rotary Club de Cláudio - 12/11

Visita o�cial ao Rotary Club de Camacho - 14/11 Visita o�cial ao Rotary Club de Candeias - 15/11
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Visitas Oficiais

Visita o�cial ao Rotary Club de Boa Esperança - 28/11Visita o�cial ao Rotary Club de Ilicínea - 29/11

Visita o�cial ao Rotary Club de Campo Belo - 30/11

Reunião Colégio de Governadores - 16/11 Reunião Colégio de Governadores - 16/11

Visita o�cial aos Rotary Clubs de Alfenas e Alfenas Norte - 27/11Visita o�cial ao Rotary Club de Cristais - 23/11



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