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Mensagem do Presidente 
de Rotary International

Barry Rassin

 Então, dê uma olhada naquela foto de novo, mas não olhe para mim. 
Aquela capa não é sobre mim. Aquela capa é sobre o �amingo. É sobre ter a 
curiosidade, a coragem e a convicção de olhar para caminhos diferentes que 
podem ser melhores, quer você esteja dando um passeio em uma bela manhã 
nas Bahamas ou ajudando a traçar o rumo de uma organização.

 É tradição que a primeira edição da 
revista rotária do novo ano rotário apresen-
te um per�l do presidente eleito do RI e de 
sua família. Sempre li esses per�s com 
interesse, sem pensar muito na possibilida-
de de, um dia, eu ser a pessoa retratada em 
um desses per�s. Nunca gostei de muita 
atenção, e a ideia de ter minha foto na capa 
da revista me deixava um pouco descon-
fortável. Mas, quando vi a foto que os 
editores escolheram, eu sorri. Porque a 
estrela daquela foto de�nitivamente não 
sou eu, nem mesmo minha esposa Esther. É 
o  bando de �amingos,  totalmente 
indiferentes ao Rotary, e todos passando 
por nós seguindo a mesma direção. Todos, 
com exceção de um.

 Não consegui pensar em uma imagem mais apropriada para re�etir a 
mensagem que quero transmitir aos rotarianos. Aquele �amingo, indo na 
direção contrária, representa muito do que precisamos fazer no Rotary. Ele sabe 
que todos estão indo para um lado. Ele vê isso. Mas também vê que talvez o 
caminho em que estão não seja o melhor. Talvez, apenas talvez, haja um cami-
nho melhor do outro lado, e ele queira dar uma boa conferida antes de seguir 
em frente com seus amigos. E se, após parar e olhar, esse novo caminho real-
mente parecer melhor, o �amingo chamará o restante do grupo para vir conferir 
com ele. E talvez, apenas talvez, todos os �amingos vão escolher o melhor 
caminho juntos.

 Mudar é difícil. E, quanto mais tempo estamos percorrendo um cami-
nho, quanto mais amigos temos conosco nessa caminhada, �cará mais difícil ser 
aquele que dá meia volta e faz de um jeito diferente. Mas a mudança — não por 
si só, mas uma mudança cuidadosa, planejada e com metas — é essencial para 
qualquer organização que queira evoluir, permanecer relevante e seguir em 
frente na direção certa.

Dolár Rotário - Cotação Trimestral
Novembro: R$3,70 Janeiro: R$3,87Dezembro: R$3,83
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Mensagem do Diretor de Rotary International
Paulo Augusto Zanardi

 Em algumas partes do mundo, o Rotary continua crescendo rapidamente. Em outras, o quadro associativo 
está diminuindo, ao mesmo tempo em que aumenta a idade média dos associados.

 Quanto à associação, agora é permitido aos clubes disponibilizar categorias adicionais. Por exemplo: eles 
podem oferecer a categoria de associado corporativo, com objetivo de atrair pessoas de uma mesma empresa; ou 
de associado adjunto, voltada a jovens pro�ssionais que queiram experimentar a associação por um período (com 
custos e comprometimento de tempo menores).

– Grã-Bretanha e Irlanda: 44.930 (4%);

 Com o objetivo de dar maior �exibilidade aos nossos clubes, no Conselho de Legislação de 2016 foram 
aprovadas mudanças que os permitem decidir quando, onde e como serão suas reuniões, e os tipos de associação 
que podem oferecer. Qualquer Rotary Club pode adotar a �exibilidade, basta alterar seu regimento interno. 
Aqueles que não quiserem incorporar as mudanças continuam seguindo suas normas tradicionais.
 Em relação ao formato e à frequência das reuniões, agora os Rotary Clubs têm a possibilidade de alterar sua 
periodicidade, desde que se reúnam pelo menos duas vezes ao mês; mudar o local e o formato desses encontros, 
podendo, por exemplo, fazê-los durante um happy hour informal após o trabalho, em vez de um jantar formal; 
variar sua estrutura, de modo a reunir-se da maneira tradicional, num evento social ou atividade humanitária; e 
realizar as reuniões presencialmente ou online (ou, ainda, numa combinação dos dois formatos).

– Austrália, Nova Zelândia e Ilhas do Pací�co: 35.613 (3%).

– Europa, África e Oriente Médio: 296.101 (24%);
– América Latina: 92.036 (8%);

Em 1º de julho de 2018, nosso quadro associativo estava geogra�camente 
distribuído da seguinte maneira:

 O quadro associativo do Rotary é nosso maior patrimônio. Quando ele 
aumenta, nossos clubes tornam-se mais vibrantes, temos mais ações para 
mostrar ao mundo e mais recursos para ajudar as comunidades. O crescimento 
do quadro associativo é a maior prioridade organizacional interna do Rotary 
International, enquanto a erradicação da pólio permanece sendo nossa maior 
prioridade externa.

– EUA, Canadá e Caribe: 343.544 (29%);
– Ásia: 382.883 rotarianos (32% do total);

Além disso, com a �exibilidade os rotaractianos podem associar-se a um Rotary Club enquanto ainda são associa-
dos ativos do Rotaract. Os clubes também podem decidir se monitoram o comparecimento do associado às 
reuniões ou se preferem medir seu engajamento de outra forma.
 Vamos adotar essas novas medidas para tornar nossos clubes mais atraentes e adequados aos dias de hoje. 
Sejamos todos a inspiração para um ano repleto de serviços, amor e paz. Feliz 2019.

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 ou com o Gov. 2018-19 Paulo Azevedo no psazevedo@uol.com.br ou Whats App (35) 
98808-3355 ou diretamente com o companheiro Clésio Silva pelo (35) 3622-0091.



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 Casinha Feliz está percorrendo todo 
distrito junto com as visitas o�ciais do 
Gov. Paulo Azevedo.

DITRITO 4560

Uma iniciativa:
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Mensagem do Governador
Paulo Azevedo
Prezados Companheiros;

 Dezembro é o mês dedicado à Prevenção e Tratamento de Doenças. Além da 
erradicação da pólio, que é a principal prioridade da nossa organização, trabalhamos 
para combater outras doenças, como a hepatite, malária, e a fornecer tratamento 
médico a comunidades carentes. Há diversas maneiras de apoiar a prevenção e o 
tratamento de doenças, como oferecer bolsas de estudo, imunizar crianças e melhorar 
o acesso à água potável.
 Precisamos ajudar na luta contra este desa�o global e dar o exemplo para que outras pessoas queiram fazer o 
mesmo.
 Aos poucos também vamos concluindo as visitas o�ciais. Nossos clubes estão apresentando seus planos de 
atividades com projetos e programas rotários em andamento. Deixo aqui meus parabéns, e quero dizer que vocês são a 
inspiração para concluirmos o ano rotário 2018-19 com muito sucesso!

Paulo Sérgio Azevedo

 Peço uma atenção redobrada aos clubes quanto ao pagamento de suas per captas de RI e doações à Fundação 
Rotária para o aumento signi�cativo do subsídio distrital. Em meados da segunda quinzena de janeiro de 2019 os 
dirigentes de todos os Rotary Clubs receberão via e-mail as faturas da per capta semestral de Rotary International. O 
não pagamento das percaptas podem resultar na desativação do clube perante o RI.
 Por último gostaria de relatar aqui a incrível experiência que tive com a juventude de  nosso Distrito durante o 
Encontro Interactiano e Rotaractiano da Amizade realizado em Arcos/MG. A alegria, o companheirismo e a vontade 
destes jovens são contagiantes. É nosso dever como rotarianos fornecer o apoio necessário à estes jovens para que se 
desenvolvam como pessoas, pro�ssionais e membros da família rotária. Devemos oferecer a eles uma atenção especial, 
pois temos aqui um potencial muito grande, mas ainda pouco trabalhado por nossos clubes de Rotary.
Encerro aqui desejando a toda Família Rotária votos de um Feliz Natal e um 2019 cheio de paz, amor, união e prosperi-
dade. Vamos juntos continuar a ser a inspiração no ano que está chegando!

Um forte abraço e sejam a inspiração!

Governador 2018-19



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

Vem aí um ANO NOVO.
Então, respire fundo...

Receba as novas energias...
E esteja pronto para novos pensamentos...

A�nal, este será o melhor ANO de sua VIDA.
Então deixe que o seu coração se encha de paz..

E que o amor invada sua alma...

Não espere apenas um BOM ANO. 
Abrace o Grande ANO.

Re�ita sobre tudo o que passou.
Aprenda com o que viveu.

Ressigni�que...
E revigore suas expectativas.

A�nal, vem aí Um NOVO ANO cheio de oportunidades.
Que ele seja afortunado... 
Que prevaleça o perdão ...

Que você sorria 365 dias, sem perder o fôlego 
E que a cooperação seja tão comum quando dormir e acordar.

E que a cada amanhecer você seja grato por estar vivo, 
E por poder recomeçar...

E assim, sinta a felicidade irradiar a sua vida...
E tenha a certeza de que neste NOVO ANO, tudo de bom, será ainda melhor!

Ao descortinar um novo ano em nossas vidas, me faz re�etir o quanto foi bom 
nosso convívio em 2018, embora em poucas oportunidades que tivemos de 
estarmos juntas �sicamente, contudo meu coração cheio de amor fraterno por 
todas vocês, de incomparável beleza, quando me vejo a  lhes escrever é como se 
estivesse ao lado de cada uma de vocês, curtindo nossa amizade e conversando 
sobre o servir. Então na minha mente vai passando todos os momentos em que 
estivemos juntas nesse ano que se �nda, e isso me faz desejar grandiosos 
momentos para o ano vindouro, quando saímos de nós em busca do outro na 
esperança de dar de nós antes das nossas próprias realizações. Estamos nos 
defrontando com mais um semestre do ano rotário 2018-19 onde teremos outras 
preocupações e desejos novos talvez, isso nos faz crescer como pessoas do bem, 
podemos dizer que isso é a real virtude das A.S.R.s e do Rotary. Portando em 

adentrando esse período, encontraremos novos desa�os, tais como; Conferência Distrital, o ápice da governado-
ria e coordenadoria, por essa razão é que conto com o trabalho incomparável de todas vocês pois, precisamos 
fazer um encontro por excelência onde todas vamos confraternizar e celebrar nossas realizações. Antes, porém 
temos o dever de colaborar e trabalhar juntas com a coordenadora Selma nos seus preparativos para o novo ano 
rotário a partir da sua volta da Assembleia International. Quero aqui fazer um apelo a vocês para que incentivem 
seus cônjuges a fazerem as inscrições para a Conferência, pois certamente teremos grandes momentos de compa-
nheirismo. Continuo contando com o trabalho importante das minhas coordenadoras de área para que tenhamos 
o sucesso que almejamos ao �nal da jornada. En�m quero desejar a todas vocês um ano novo de muitas realiza-
ções, saúde e paz, assim, deixo uma singela mensagem:

FELIZ 2019
Grande abraço à todos vocês.

Dezembro de 2018 05
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DEZEMBRO: MÊS DA PREVENÇÃO E
TRATAMENTO DE DOENÇAS

 No Rotary, nós atuamos no combate a doenças, 
à pobreza e ao analfabetismo. Aproveitando a ênfase 
deste mês na prevenção e tratamento de doenças, 
falemos um pouco sobre o que fazemos nesta que é 
uma das nossas áreas de enfoque.

 Ainda, De acordo com relatório de meados de 
2015, divulgado pela Organização Mundial da Saúde e 
pelo Banco Mundial, aproximadamente 400 milhões de 
pessoas não têm acesso a serviços básicos de saúde.

 Podemos ter tudo, mas sem saúde, nada temos. 
Como a ocorrência de doenças passíveis de prevenção, 
pobreza e analfabetismo andam de mãos dadas, é no 
mínimo alarmante saber que aproximadamente 2,8 
bilhões de pessoas subexistem com menos de US$2 
por dia, e que 876 milhões de adultos são analfabetos, 
segundo a ADT Fouth World.

 Por todo o mundo, associados de Rotary, 
Rotaract e Interact Clubs lideram iniciativas em prol da 
saúde. Seja viabilizando clínicas itinerantes, apoiando 
bancos de sangue ou realizando feiras da saúde, a 
família rotária faz a diferença quando o assunto é 
aumentar a qualidade de vida do próximo, proporcio-

 São muitas as frentes em que atuamos no 
combate a doenças, com destaque ao nosso carro-
chefe, que é a campanha contra a pólio, e também o 
teste de hepative, combate da diabetes, esclerose 
múltipla, malária, Mal de Alzheimer e muitas outras. 
Como a prevenção é igualmente importante ao trata-
mento, nós também disseminamos informações sobre 
saúde e destacamos a importância de exames auditi-
vos, oftalmológicos e odontológicos periodicamente.

Por Roberto Torquato,

Fonte: https://bit.ly/2Tduf6r

nando ao maior número de pessoas uma vida mais 
saudável. O trabalho de médicos e governos �ca 
signi�cativamente mais viável com a colaboração do 
Rotary.
 Novo membro da família rotária, Rotaract Club 
de Xaxim (SC) está com o seu Dezembro Vermelho, uma 
iniciativa de conscientização sobre o combate à aids.

especialista em comunicações, Rotary International
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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.

COMO SE CONECTAR COM
AS NOVAS GERAÇÕES

 Como podemos incentivar as 
gerações mais novas a entrarem e 
permanecerem na nossa organização? 
Para começar, precisamos mudar nossa 
perspectiva dos jovens. Muitos deles 
querem fazer a diferença e, embora 
sejam ocupados, podem encontrar 
tempo para algo que agregue valor à 
sua vida.

 Muitos rotarianos convidam 
jovens pro�ssionais para participar de 
suas reuniões ou projetos. Conseguir 
esse envolvimento não é difícil – a 
di�culdade é fazer com que eles se 
associem aos Rotary Clubs.

 O  m u n d o  d e  h o j e  m u d a 
constantemente. Temos acesso imedia-
to a muitas coisas, como notícias, 
mensagens de texto e mídias sociais. 
Para os jovens, esse ritmo acelerado é 
normal. As mudanças na tecnologia e na 
cultura permitem que eles desfrutem de 
grati�cação instantânea e que customi-
zem suas experiências. Eles fazem as 
coisas à sua maneira e de forma imedia-
ta.
 Ao mesmo tempo, eles desejam 
se conectar. Querem fazer parte de uma 
rede de pro�ssionais mais experientes 
para ter acesso a mentores com conhe-
cimentos e in�uência, assim como viver 
experiências novas e fazer o bem.

Saiba o que os inspira

 O Rotary oferece tudo isso. 
Nossa organização é formada por 
Pessoas em Ação que se unem para 
causar mudanças positivas.

 Use tecnologia: ela faz parte do 
dia a dia dos jovens e permite que se 
conectem com o mundo.

 Aprenda mais sobre os jovens 
pro�ssionais da sua região, lembrando-
se de que nem todos eles são iguais. 
Faça uma pesquisa de mercado, 
conecte-se com redes e organizações de 
jovens pro�ssionais e entenda o que 
este segmento está buscando.
 D epois  de  entender  seu 
público, procure a estratégia mais 
adequada para se comunicar com ele. 
Veja algumas dicas:

Fonte: https://bit.ly/2LBXnBM

Conecte-se frequentemente: eles 
vivem conectados e querem saber o que 
outras pessoas estão fazendo e onde se 
encontram 24 horas por dia.

Seja transparente: eles também estão 
sendo abordados por outras organiza-
ções, as quais nem sempre falam com 
total honestidade.

Crie mudanças reais e duradouras: eles 
querem ajudar comunidades por meio 
de soluções sustentáveis, não provisóri-
as.

Adaptado do Guia para Engajamento de 
Jovens Pro�ssionais

Use vídeos motivadores: eles são 
atraídos por uma linguagem visual 
engajadora e de fácil acesso.



Dezembro de 2018 10

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://bit.ly/2Tduf6r
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INTERACT E ROTARACT EM AÇÃO!

O Rotaract Club de Itapecerica realizou uma ação de 
Natal com os assistidos pelo asilo da cidade. No projeto, 
eles publicaram fotos nas redes sociais com os 
presentes que os idosos gostariam de ganhar no Natal. 
Os presentes foram arrecadados e entregues 
posteriormente.

Interact e Rotaract Club de Itapecerica

No último sábado dia 22/12 o Rotaract Club de Pains 
realizou o projeto "Natal Solidário". Nos meses de 
novembro e dezembro ocorreram a arrecadação 
juntamente a comunidade e posteriormente o 
embrulho dos brinquedos. A campanha é totalmente 
voltada para as crianças da comunidade. 

Rotaract Club de Pains

Rotaract Club de Machado
O Rotaract Club de Machado também realizou o 
projeto de apadrinhamento de idosos no Natal por 
meio das Redes Sociais. Os idosos do Lar São Vicente de 
Paulo foram presenteados pelos padrinhos da ação 
“Semeando o verdadeiro sentido do Natal”, realizada 
pelos jovens do ROTARACT CLUB. A ação busca atender 
aos pedidos natal inos dos idosos ,  a  �m de 
proporcionar a eles um Natal mais feliz e fraterno. 

Rotaract Club de Elói Mendes
O Rotaract Club e o Rotary Club Elói Mendes realizaram  
(24/12/2018) a entrega de aproximadamente 170 
cestas básicas arrecadas durante o mês de dezembro 
na campanha NATAL SOLIDÁRIO. As cestas foram 
destinadas às entidades e organizações de nossa 
comunidade, como a Pastoral da Saúde, Paróquia 
Cristo Bom Pastor, Igreja Batista, Grupo de Oração 
Filhos do Pai Eterno e famílias direcionadas pela Sec. 
Municipal de Assistência Social.
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JUVENTUDE DO DISTRITO 4560 CELEBRA O COMPANHEIRISMO NO
ENCONTRO INTERACTIANO E ROTARACTIANO DA AMIZADE (EIA/ERA)

 O evento, organizado pelo Interact e Rotaract 
Clubs de Arcos com o apoio do seu Rotary Patrocinador, 
é voltado para a celebração do companheirismo e 
amizade através da prática de esportes.

 Cerca de 200 jovens de Interact e Rotaract Clubs 
de todo o Distrito se reuníram nos dias 07, 08 e 09 de 
dezembro no Encontro Interactiano e Rotaractiano 
da Amizade (EIA/ERA) na cidade de Arcos/MG

 No evento ocorreram diversas competições 
esportivas entre os clubes, como futsal, queimada, 
basquete, rouba bandeira, cabo de guerra, truco dentre 
outras.
 O evento contou com a presença do Gov. Paulo 
Azevedo que em sua fala ressaltou a importância das 
novas gerações e o quanto o Rotary precisa atuar ainda 
mais para apoiar os jovens a fazer a diferença.
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JUVENTUDE DO DISTRITO 4560 CELEBRA O COMPANHEIRISMO NO
ENCONTRO INTERACTIANO E ROTARACTIANO DA AMIZADE (EIA/ERA)
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JUVENTUDE DO DISTRITO 4560 CELEBRA O COMPANHEIRISMO NO
ENCONTRO INTERACTIANO E ROTARACTIANO DA AMIZADE (EIA/ERA)
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JUVENTUDE DO DISTRITO 4560 CELEBRA O COMPANHEIRISMO NO
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JUVENTUDE DO DISTRITO 4560 CELEBRA O COMPANHEIRISMO NO
ENCONTRO INTERACTIANO E ROTARACTIANO DA AMIZADE (EIA/ERA)
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DATAS, HORÁRIOS E LOCAIS DAS REUNIÕES DOS
INTERACT CLUBS DO DISTRITO 4560

ASR DE SÃO TIAGO
A ASR de São Tiago fez uma à Creche Divino Espirito 
Santo e Lar dos Pequeninos em comemoração ao Dia 
das Crianças, com brincadeiras, lanche, presentes e 
sacolinha surpresa.

CASAS DA AMIZADE EM AÇÃO

ASR DE ITAPECERICA
A ASR Itapecerica promoveu uma divertida tarde 
festiva de Natal com direito à presença do Papai Noel 
com as crianças assistidas pelas Creche Tia Sinhá.
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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

Fundação Rotária é novamente
reconhecida por sua eficiência
 Pelo 11º ano consecutido a Fundação Rotária 
recebeu quatro estrelas da Charity Navigator, a 
classi�cação mais alta outorgada pela avaliadores 
independente de instituições bene�centes dos Estados 
Unidos. A Fundação recebeu esta classi�cação por ter 
demonstrado solidez �nanceita, compromisso com a 
prestação de serviços e transparência.



Rotary Club de Poços de Caldas
O Rotary Club de Poços de Caldas realizou a premiação 
do 4º Concurso Aluno Destaque da Escola Pública com 
troféus, certi�cados e também uma bolsa de estudos 
universitária.

Rotary Club de Pouso Alegre das Geraes
O Rotary Club de Pouso Alegre das Geraes realizou a 
campanha ALIMENTE UMA VIDA que arrecadou duas 
toneladas de alimentos para famílias carentes neste 
Natal.

Os Clubes em Ação

O Rotary Club de Piumhi, realizou dia 09 de dezembro de 
2018 o 3º Rotary Day. A ação foi realizada na Feira Livre de 
Piumhi, com serviços e atividades oferecidos gratuitamente 
ao público presente, como: Teste rápido de Hepatite C, 
Aferição de Pressão Arterial, Pesagem, Medição de Altura, 
Glicemia, Saúde Bucal, Orientações em geral, Recreação 
para as crianças e atração com apresentação de artistas 
locais, sendo um dos artistas o rotariano Anésio Batista dos 
Santos que com seu carisma e talento abrilhantou durante 
suas apresentações e o SAAE ofereceu água potável a todos 
presentes no local.

Rotary Club de Piumhi

Rotary Club de Varginha
O Rotary Club de Varginha arrecadou 2 toneladas de 
alimentos não perecíveis que foram entregues as várias 
entidades da cidade.
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Rotary Club de Candeias
O Rotary Club de Candeias realizou em parceria com a 
Canbike e a Prefeitura Municipal a 5ª edição do Trilhão 
de Mountain Bike de Candeias.

O Rotary Club de Divinópolis Leste realizou o 3º Desa�o 
24 Horas em Ação. No local foram instaladas uma 
esteira e uma bicicleta ergométrica, e as pessoas eram 
convidadas a pedalar e correr em revezamento. Para 
participar do desa�o, bastava fazer uma doação, fosse 
um brinquedo, alimento ou roupa.

Rotary Club de Divinópolis Leste

Os Clubes em Ação

Rotary Club de Carmo do Cajuru
O Rotary Club de Carmo do Cajuru juntamente com sua 
Casa da Amizade realizou mais uma edição do Natal 
Solidário com várias brincadeiras para as crianças no 
bairro Jardim Alvorada.

Rotary Club de Elói Mendes
O Rotary Club de Elói Mendes em parceria com o 
Rotaract Club Elói Mendes realizou a 2ª edição da 
campanha Natal Solidário, que arrecadou 170 cestas 
básicas que foram doadas à entidades e famílias 
carentes do município.
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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!
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Visitas Oficiais

Festival da Cultura em Ouro Fino - 01/12

Visita o�cial ao Rotary Club de Pimenta - 04/12 Entrega de Títulos Paul Harris - RC de Arcos - 05/12

Visita O�cial ao Rotary Club de Oliveira - 02/12

Visita O�cial ao Rotary Club de Itaúna Cid. Universitária - 10/12Encontro Interactiano e Rotaractiano em Arcos - 07 a 09/12

Visita o�cial ao Rotary de Itaúna e Itaúna Cid. Educativa - 11/12 Visita o�cial aos Rotary de Divinópolis - 12/12
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Visitas Oficiais

Visita O�cial ao Rotary Club de Guaxupé Cafezais - 19/12 Visita O�cial ao Rotary Club de Guaxupé Cafezais - 19/12

Visita O�cial ao Rotary Club de Divinópolis Leste - 12/12 Visita O�cial ao Rotary Club de Divinópolis Oeste - 12/12

Guaxupé - Visita às obras do Lar de Idosos Bethânia

Visita o�cial ao Rotary Club de Guaxupé - 20/12
Gov. Paulo Azevedo entrega placa de homenagem ao companheiro

mais antigo do Distrito, José Abrão do R. C. de Guaxupé com 100 anos de vida



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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