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Acesse nossas redes,
Fique por dentro de tudo que 

acontece no Distrito!

www.entervia.com.br
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Mensagem do Presidente do Rotary International 2020-21

Em 23 de fevereiro é aniversário do Rotary, e 
fevereiro também é o mês que dedicamos à 
promoção da paz. Há uma razão para isso: 
contribuir para a paz e a compreensão mundial 
tem sido uma alta prioridade para nós desde o 
início.
 Frequentemente nos perguntam: “Como 
podemos nos envolver na área da paz?”. No 
Rotary, há muitos caminhos para isso. Nossos 
programas para jovens nos guiam na direção da 
paz positiva, assim como o trabalho das 
Comissões Interpaíses e do Grupo Rotary em 
Ação pela Paz. 
 Outra opção é a Rotarian Peace Projects 
Incubator (RPPI), uma colaboração inspiradora 
entre rotarianos, rotaractianos, bolsistas e ex-
bolsistas Rotary pela Paz. Liderada por 
rotarianos da Suíça e Liechtenstein, a RPPI 
elaborou 48 projetos globais que qualquer clube 
pode apoiar, seja diretamente, seja por meio de 
Subsídios Globais da Fundação Rotária. Nino 
Lotishvili e Matthew Johnsen, que estudaram no 
Centro Rotary pela Paz da Chulalongkorn 
University, em Bangcoc, Tailândia, são dois dos 
muitos voluntários. 

Durante minha jornada como bolsista Rotary 
pela Paz, aprendi como a resiliência pessoal 
ajuda a construir a paz interior e a criar paz 
exterior sustentável. Essa foi a inspiração por 
trás do projeto Women Peace Ambassadors for 
the South Caucasus
(Mulheres Embaixadoras da Paz para o 
Cáucaso do Sul, em tradução livre), que é 
baseado na minha pesquisa de campo na 
Geórgia.
A equipe de rotarianos e bolsistas da RPPI 
reconheceu o incrível potencial das mulheres de 
famílias de etnias mistas que vivem em áreas 
fronteiriças para serem modelos de paz dentro e 
fora de suas comunidades. Por meio de 
workshops sobre a construção da paz interior e 
exterior usando o poder da narrativa, 40 
participantes compartilharão suas histórias e 
alcançarão cerca de 400 familiares e membros 
da comunidade. Essas mulheres inspiradoras, 
mas marginalizadas, recuperarão sua força 
interior como construtoras da paz no âmbito 
local. Dessa forma, daremos passos em direção 

a uma sociedade 
s u s t e n t á v e l  e 
pac ífica  de  que 
tanto precisamos, 
não  apenas  em 
nossa região, mas 
em todo o mundo. – 
Nino Lotishvili
Fiquei entusiasmado em participar do projeto da 
incubadora da paz e estreitar ainda mais meus 
laços com a comunidade pró-paz do Rotary, 
trabalhando com bolsistas antigos e atuais para 
desenvolver essas ideias. Minha equipe redigiu 
cinco propostas – três em Bangladesh, uma no 
Iraque e uma na Polônia – que se baseiam no 
uso da arte e da educação para criar diálogo 
entre as divisões rel igiosas e evitar a 
radicalização dos jovens. Eu me inspirei em 
como, apesar da pandemia, nos reunimos por 
meios tecnológicos, visando desenvolver, testar 
e fortalecer ideias e gerar soluções viáveis que 
clubes do mundo inteiro possam apoiar para 
promover a paz. Estou entusiasmado por 
trabalhar com a comunidade pró-paz do Rotary 
para transformar essas ideias em realidade. – 
Matthew Johnsen 

Essa é mais uma prova de que, no Rotary, 
preferimos ações a palavras. Isso é o que 
fazemos de melhor. Recomendo a você que 
acesse rppi.ch para explorar os projetos e apoiá-
los.
Já perduramos por 116 anos graças à nossa 
forte ética, nossa dedicação em Dar de Si Antes 
de Pensar em Si e nossa abordagem única para 
solucionar problemas. 
Um de nossos pontos fortes é nossa capacidade 
de mobilizar comunidades, superando todas as 
divisões nacionais, étnicas, religiosas e políticas 
para unir pessoas de todas as origens e ajudar o 
próximo. Neste mês, vamos celebrar nossa 
história e as diversas maneiras pelas quais O 
Rotary Abre Oportunidades para promover a 
compreensão mundial, a boa vontade e a paz, 
nossa maior missão.

Holger Knaack 
Presidente do Rotary International

A paz é nossa missão desde o 
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Mário César de Camargo 

Mensagem do Diretor do Rotary international

Doze dicas do Rotary para 2021

Depois de um ano aziago (recebi 
várias manifestações sobre a 
palavra na mensagem de Natal aos 
rotarianos enviada pelo WhatsApp), 
começamos 2021 como sempre: 
com ameaças e oportunidades.
Logo no dia 6 de janeiro, uma 
manifestação em Washington por 
partidários do presidente Donald 
Trump ameaçou os l imites da 
democracia americana, farol do 
Ocidente. Por outro lado, o da
oportunidade, cresce a onda de 
imunização ao redor do mundo. O 
Brasil, retardatário, começou em 
janeiro a vacinação, um tema 
sobejamente dominado pelos 
r o t a r i a n o s ,  e x p e r i e n t e s  e m 
campanhas contra a pólio.
 Minha contribuição ao início 
deste ano: 12 dicas aos rotarianos 
do Brasil e da América do Sul para 
2 0 2 1 .  D e s c u l p e m - m e 
antecipadamente os clichês, mas 
não há muito o que inventar para ser 
feliz.

 1 Proteja-se. Use máscara, 
e v i t e  a g l o m e r a ç õ e s 
desnecessárias, lave as mãos. 
Perdemos muitos líderes rotários 
em 2020. Os rotarianos são nosso 
maior patrimônio e sua saúde é 
nossa primeira prioridade.
 2 Conecte-se. Não abandone 
seu clube, participe das reuniões 
virtuais. Relações entre rotarianos 
são duradouras, uma pandemia não 
vai seccionar nossos laços. Entenda 
que o Rotary não se limita ao seu 
clube, mas a 36 mil deles em todo o 
planeta.
 3 Inspire. Rotarianos são 
m o d e l o s  d e  c o m p o r t a m e n t o, 
testados nos caminhos da vida, 
gente  de resi l iência.  Nossas 
atitudes são observadas, somos um 
a n t í d o t o  c o n t r a  a  o n d a  d e 
pessimismo que grassa no mundo.
 4 Desafie. Rotarianos são 
t i m o n e i r o s  q u e  d i r i g e m  a 
embarcação em águas revoltas e 
alcançam o porto. Como disse 
Nietzsche, desafios não nos matam: 
eles nos fortalecem.
Aproveitem a oportunidade para 
descobrir seus novos talentos.
Modestamente, essa é a minha 
contribuição para um ano mais
iluminado, solidário e produtivo.

 5  A b ra  o p o r t u n i d a d e s. 
Somos gente que pensa fora da 
caixa, que cria e inventa soluções 
para problemas e não fica chorando 
sobre eles.
Diante da adversidade, crie novas 
formas de captação de fundos, de 
associados, de conexão (agora 
virtual).
 6 Viaje pelo mundo. Nunca 
tivemos tantas opções de reuniões 
virtuais e de desenvolvimento de 
relações para quando o planeta 
voltar ao presencial. Disponibilize-
se para participar
de reuniões ao redor do globo: 
essas amizades valerão muito no fim 
de 2021.
 7 Aprenda novas culturas, 
rotárias ou gerais.
Eu, por exemplo, estou aprendendo 
italiano, língua de minha avó. Use 
seu tempo para ler mais, conhecer 
mais, aprender mais. Tanto de 
cultura quanto do Rotary, que tem 
uma história rica de personagens 
inspiradores e feitos positivos para 
a humanidade.
 8 Sirva. Nosso lema mais 
sintético, poderoso e influenciador é 
Service Above Self. Tudo o mais no 
Rotary deriva dele, pois o altruísmo 
é a raiz de nossa organização. Não 
recuse chances
de servir, de deixar um legado para 
outrem, de sair de sua pequenez 
individual. Não pense somente no 
que está deixando para os outros, 
mas “nos” outros.
 9  D isc ip l ine -s e.  Se m o 
controle do espaço físico por 
outrem, seu trabalho agora é 
autodisciplina.
Fixe metas pessoais, profissionais, 
rotárias, educacionais e trabalhe 
com persistência.
“A prática faz a perfeição”. Um 
pouco de qualquer atividade, 
diariamente, produz resultados de 
campeões.
 10 Reinvente-se. Que outra 
oportunidade teremos de testar 
novos caminhos, de sair do trilho já 
percorrido, de refletir (tempo 
bastante há) sobre nossa trajetória 
e questionar dogmas calcificados? 
O  c o mp a s s o  d e  mu d a n ç a  fo i 
exponencializado pela pandemia. 
Você vai surfar na onda ou ser 
afogado por ela?

mario.cesar@graficabandeirantes.com.br

Modestamente,
essa é a minha
contribuição 
para
um ano mais
iluminado, 
solidário
e produtivo

 11 Valorize o que é seu. 
Uma lição clara da pandemia é 
que corremos muito o tempo 
todo por coisas que nem 
s e m p r e  m e r e c e m  n o s s o 
esforço. Família, amigos, um 
dote culinário, um
t a l e n t o  e s q u e c i d o  o u  o 
programa de exercícios há 
m u i t o  a b a n d o n a d o 
s u b i t a m e n t e  a d q u i r e m 
relevância primordial. E, por 
último, o mais importante:
 12 Vacine-se. Lição da 
pandemia: ainda que a ciência 
abrigue controvérsias, ela é o 
único caminho lógico para a 
sobrevivência humana.
O Rotary conhece o poder das 
vacinas, afinal salvamos 16 
milhões de crianças da morte 
ou da deficiência desde 1985 
por meio da imunização contra 
a poliomielite.
 
 Uma das famosas e 
infames leis de Murphy é “não 
há nada ruim que não possa 
piorar”.
Se 2020 foi um ano ruim, 2021 
está em nossas mãos para 
melhorar.  Modestamente, 
essas 12 dicas são minha 
contribuição para um ano mais 
i l u m i n a d o ,  s o l i d á r i o  e 
produtivo.
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CONHECENDO O NOSSO DISTRITO

Varginha

A presença do Rotary através do Distrito 4560 em diversas 
cidades mineiras contribui de forma positiva para o 
envolvimento das pessoas na prestação de serviços 
humanitários!

Nesta edição vamos conhecer algumas cidades que abrigam 
nossos companheiros rotarianos.

Alfenas Boa Esperança

Três Pontas



ARCOS Bambuí

Bom Sucesso

Três Corações

São Lourenço
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São Tiago



Mensagem do  Governador 
do Distrito 4560 
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Queridos Companheiros e Companheiras!

Entramos no segundo e último semestre do nosso ano rotário. Acredito que nada 
acontece por acaso. Mesmo diante de todas as dificuldades que estamos 
enfrentando, podemos afirmar, com toda certeza, que as estamos superando e 
criando oportunidades de fazer nosso trabalho de forma diferente.

É indiscutível que a pandemia nos trouxe desafios jamais imaginados. 
Convivemos com o medo de um inimigo invisível, mortal e sem fronteiras que ameaça o mundo. 

Mas, nem por isso, nós rotarianos deixamos nos abater. Através da plataforma zoom, visitamos, 
virtualmente, 97% dos clubes do nosso Distrito, inclusive, muito deles dando posse a novos 
companheiros(as). Nossa Assembleia, seminários e outras reuniões restritas foram todos muito 
produtivos.

Estamos trabalhando na constituição de três clubes satélites e um clube normal. E, desde já, quero 
deixar meu agradecimento aos companheiros(as) que estão empenhados na constituição desses 
clubes. Agradeço também à RDR Companheira Lais que está trabalhando na fundação de novos clubes 
Rotaract. Da mesma forma, agradeço, também, à companheira RDI Bia, que vem conduzindo o Interact 
de modo satisfatório.

Apesar de estarmos vivendo uma pandemia, um momento tão atípico, podemos afirmar, com toda 
certeza, que nosso lema rotário está sendo devidamente aplicado, abrindo oportunidades para 
continuarmos nossos trabalhos em prol da nossa comunidade/humanidade. Nunca estivemos tão 
unidos como estamos agora! Somos uma grande família unida pelo amor ao Rotary.

Saudações Rotárias.
Silveira Umbelino Dantas
Governador 2020-2021



Mensagem da Coordenadora Distrital

Heline Dantas
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Em época de pandemia, uma homenagem da ASR - 
Associação de Senhoras de Rotarianos aos Profissionais  da 
Saúde.

"É hora, agora, como nunca, de homenagear quem tem o 
poder curativo. Se não ele, pelo menos o poder de aliviar as 
dores e oferecer consolo, cuja urgência é planetária. 

As cenas dessas pessoas dedicadas e, na maior parte, anônima  por trás de suas 
máscaras e aventais rodam o mundo que, atônito, compartilha com eles o mesmo drama. 

Cansados e, quase sempre, atuando em cenários 
devastadores, onde falta quase tudo, essa gente se 
arrisca em seu dom filantrópico que impera e celebra o 
que, como humanos, temos de melhor: a capacidade 
de se compadecer diante da dor alheia.
Nessa época de escuridão, há nada que substitua 
essa vocação: todos sabemos que, em caso de 
necessidade, eles estarão lá, a nossa espera.

O reconhecimento da função social desses agentes é 
tão necessária quanto é a certeza de que a maioria 
estará, cedo ou tarde, em suas mãos. 
Para que eles façam o seu melhor para todos, e 
inclusive  para nós, quando chegar a nossa hora, que 
sejam valorizados e reconhecidos a todo tempo. 
Palmas e apitos para essa gente toda que celebra a 
essência humana com todo empenho, dedicação e 
entusiasmo, apesar  
de todos os riscos e 
a  d e s p e i t o  d e 

muitos detratores".
(Texto de Joelson Oliveira)

Nas mãos dos Profissionais de Saúde entregamos o 
que nos é mais caro, a nossa vida. A esses  
profissionais o nosso reconhecimento!

Heliane Dantas
Coordenadora das ASR 2020/2021

Obrigada, profissionais da 
saúde!
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Foundation

www.casariosonline.com.br

(37) 3341-3000
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ASSEMBLEIA INTERNACIONAL E A 
DIVULGAÇÃ DO LEMA DO ANO 

ROTÁRIO 2021-2022



Temos um enorme potencial de futuros rotarianos, formados por 
essa juventude cada vez mais conectada com os problemas 
sociais de suas comunidades, disposta a dar sua colaboração 
para superá-los.

Então agora teremos o Boletim do Rotaract publicado em nosso 
site.

https://www.rotary4560.org.br/portal/2021/02/05/boletim-rotaract/
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www.casariosonline.com.br

(37) 3341-3000
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FEV   1 fevereiro @ 08:00 - 11 fevereiro @ 17:00
6   ASSEMBLÉIA INTERNACIONAL – ORLANDO-EUA

FEV   20:00 - 21:30
11   ASSEMBLEIA INTERNACIONAL

FEV   09:00 - 10:30
27   COLÉGIO DE GOVERNADORES

FEV   20:00 - 21:30
27   COLÉGIO DE GOVERNADORES

MAR            09:00 - 11:30
6   EQUIPE DISTRITAL – “LEMA PRESIDENCIAL 2021-22”
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O Governador Distrital, Silveira Umbelino Dantas, no uso de suas atribuições, declara aberto o 
processo de qualificação e ratificações de candidatos às bolsas integrais de mestrado ou às 
bolsas integrais de aperfeiçoamento profissional, neste Distrito 4560, conforme as disposições 
abaixo especificadas:

As inscrições estão abertas a partir de 01º de fevereiro até 15 de maio de 2021. Após esse prazo 
o Distrito 4560 ratificará as inscrições cujos candidatos preencham as condições exigidas e as 
enviará para a Fundação Rotária.

 1 Elegibilidade: Os candidatos que desejam pleitear uma bolsa devem necessariamente: 
 
  1.1Preencherem o formulário de inscrição; 

  1.2Serem fluentes em Inglês, com certificação oficial; 
  
  1.3Demonstrarem sério compromisso com a paz e compreensão mundial, 
comprovado por meio de atividades de prestação de serviços comunitários e/ou realizações 
pessoais, acadêmicas e profissionais, certificadas pelas respectivas instituições; 

  1.4Destacar-se por suas excelentes habilidades de liderança; 
 
  1.5Para o mestrado: bacharelado e, no mínimo, três anos de experiência voluntária 
ou profissional na área em período integral (duração de até 24 meses); 

  1.6Para o certificado de aperfeiçoamento profissional: mínimo de cinco anos de 
experiência profissional na área e histórico acadêmico exemplar (duração de até um ano).

 2 Restrições: A Bolsa não pode ser usada para obtenção de PhD/doutorado. As seguintes 
pessoas não são elegíveis às bolsas de mestrado: 

  2.1Rotarianos representativos e honorários; 2.2Funcionários de clubes, de 
Distritos, de qualquer entidade rotária ou do Rotary International; 
 
  2.3Cônjuges, descendentes diretos (filhos ou netos consanguíneos ou legalmente 
adotados), cônjuges de descendentes diretos ou ascendentes diretos (pais ou avós, mesmo que 
não consanguíneos) de pessoas vivas que se enquadrem nestas categorias; 

  2.4Ex-rotarianos ou parentes que tenham se desligado do Rotary há menos de 36 
meses. 

  2.5Aqueles que já receberam bolsas de estudo patrocinadas por Subsídios Globais 
devem esperar três anos após o término da bolsa para se inscrever aos programas dos Centros 
Rotary. O mesmo se aplica aos que já completaram o programa de Aperfeiçoamento 
Profissional, caso queiram se inscrever ao programa de Mestrado. 
 
  2.6Aqueles que completaram o programa de mestrado devem esperar cinco anos 
para se inscrever ao programa de aperfeiçoamento profissional.

EDITAL BOLSAS ROTARY PRÓ-PAZ



 3 Inscrições: Para inscrever-se, o candidato deve acessar o endereço na internet: 
https://www.rotary.org/pt/our-programs/peace-fellowships onde encontrará o link para inscrição 
e teste de elegibilidade.  O candidato deve elaborar currículo contendo máximo três páginas e 
listar todas as experiências profissionais relacionadas à paz e ao desenvolvimento. Preenchido o 
formulário o candidato deve enviar cinco redações para o programa de mestrado e três redações 
para o programa de aperfeiçoamento profissional, conforme temas predeterminados.    

Findas as inscrições em 31 de maio do corrente, os candidatos serão chamados para uma 
entrevista. Após esta fase o Distrito analisará toda a documentação, e, estando tudo em 
conformidade com o regramento da Fundação Rotária, ratificará as inscrições aprovadas e as 
enviará para a Fundação.

Ressalte-se que a ratificação do Distrito não significará automática aprovação do (a) candidato 
(a) pela Fundação Rotária.  É necessário reafirmar que o somatório das bolsas de mestrado (50) 
e de aperfeiçoamento profissional (80) totalizando 130 bolsas.

Poços de Caldas, fevereiro de 2021. 
Silveira Umbelino Dantas

Governador do Distrito 4560
Rotary International    

João Otávio Veiga Rodrigues
Comissão Bolsas Rotary pela Paz

otaviotutor@gmail.com

Antônio Élcio Coelho Sarto
Comissão da Fundação Rotária

Distrito 4560
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Nos dias 15 e 16 de janeiro aconteceu a 47ª edição da Conferência Multidistrital de Rotaract Clubs do 
Brasil (CONARC & Conferência Presidencial Ritmos do Brasil). Pela primeira vez em sua história, a 
conferência foi realizada de modo virtual, adicionando contornos internacionais ao evento que contou 
com a participação do presidente do Rotary International do ano rotário 2020-21, Holger Knaack, e 
Jennifer Jones, presidente do Rotary International para o ano rotário 2022-23. Desse modo, houve a 
promoção de tradução simultânea em inglês e espanhol, como também intérpretes de libras. Tudo para 
que, dentro das possibilidades, pudesse tornar o evento mais acessível e inclusivo.

O Distrito 4560 marcou grande presença nesse momento tão especial para o Rotaract, que além de ter 
reunido os companheiros(as) em grande participação, contou com a atuação de alguns rotaractianos e 
rotaractianas que nos representaram no evento, contribuindo para o êxito deste. Nesse sentido, a 

CONARC contou com grupos de diálogo e 
oficinas temáticas conduzido por facilitadoras 
do 4560, que com suas experiências e 
conhecimentos promoveram conhecimento 
mútuo para os grupos.

O distrito também foi representado no Talks, 
cuja proposta era um espaço para o 
compartilhamento de histórias motivadoras 
dentro da Família Rotária, mostrando que as 
oportunidades geradas por ela não só se 
estendem a nós, mas tem como primícia a 
mudança em nossas vidas.

Ainda, de forma a promover reconhecimento 
e dar visibilidade aos trabalhos que são 
desenvolvidos no distrito, o projeto “Cartas 
em nosso baralho” do Rotaract Club de Arcos, 
foi apresentado na conferência, oportunidade 
na qual foi classificado no top 3 da categoria 
de Internos.
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Não bastando às conquistas alcançadas pelo nosso Rotaract do Distrito 4560, mais uma vez mostrando 
a potência da qual o distrito é formado, Gabriel Dixini, associado ao Rotaract Club de Três Pontas, nos 
concedeu a alegria de sermos representados por ele no concurso Nacional de Oratória, se classificando 
em 3° lugar. Gabriel, que também foi campeão mineiro de oratória e é a atual voz do nosso distrito, deixou 
grandes mensagens em todas as apresentações realizadas, revelando a força que o Rotaract possui, e a 
grandeza da sua diversidade.

Assim, nessa edição marcada por grandes desafios e repleta de ressignificações, deixamos nossa 
marca compartilhando o que todos nós temos de melhor, que é o servir.

O que aconteceu no CONARC
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Arcos, 31 de janeiro de 2021.
Laís Eduarda Nunes
Representante Distrital de Rotaract Clubs
Ano Rotário 2020-21
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Chegou minha vez … a tão honrosa posição dentro de nossa Instituição, estar Governador de 
nosso distrito.

Ingressei no Rotary Clube de Cruzeiro SP DI 4600 nos anos 90, na época, vindo de São Bernardo 
do Campo – SP, onde morei por vinte anos. Recém saído da empresa TRW do Brasil S.A, onde 
trabalhava na área de Engenharia de Materiais.

Adquiri em Cruzeiro, um comércio na área de panificação onde atuei por 6 anos, neste meio 
tempo conheci uma pessoa que enxergou em mim um potencial rotariano, na época nem 
imaginava o que seria esta associação, “ Rotary”.

Comecei então minha trajetória como associado do Rotary Mantiqueira, onde fiz vários amigos 
que perduram até hoje, e apesar de estar em outra cidade, quando nos encontramos é só alegria.

Passados seis anos, voltei a trabalhar na minha área. Passei por diversas cidades como Betim, 
Sorocaba, Boituva, dentre outras, sempre acompanhando as reuniões de Rotary nestas cidade. 
Não sei, mais parece que ser rotariano está no sangue e você não consegue ficar longe dos 
companheiros.

Aposentei da indústria, mudei para Itanhandu, mas continuei trabalhando, agora na área da 
educação, como professor de matemática e química.

Em Itanhandu, cidade pequena com 15 mil habitantes, conheci a minha querida esposa Camila, 
que também é rotariana. E como não poderia deixar de ser, ingressei no clube da cidade, onde fiz 
ótimas amizades.

Em minha trajetória, fui diretor de várias avenidas chegando a presidência 2016/2017, também me 
tornei Companheiro Paul Harris, em seguida fui Governador Assistente da (área 3) com o 
Governador Paulo Sergio Azevedo, com quem tive a honra de trabalhar. Atualmente vou servir 
meu clube como Presidente eleito 2021/2022.

E no dia 24 de Janeiro deste ano, data que marcou minha vida. Recebi um telefonema do 
Governador Silveira me congratulando por minha escolha pelo colégio de governadores, como 
Governador Indicado 2023/2024, confesso que desde a entrevista fiquei muito ansioso 
aguardando o resultado.

Após esta noticia meu telefone não parou de tocar, companheiros de outros clubes me 
parabenizando pelo cargo que assumirei, foi muito gratificante.

A mensagem que quero deixar, é que pretendo dar tudo de mim, para que nosso Distrito cresça e 
façamos a diferença no mundo através de nossas doações e do trabalho voluntário.

Governador Indicado 2023/2024 – Sérgio Quintanilha



Membros do Rotary Club visitam o 
gabinete do Prefeito Henrique Wolf

O Prefeito de Ouro Fino Henrique Rossi Wolf recebeu em seu gabinete na 
manhã desta quarta-feira (20), a visita do Governador eleito do Rotary Clube 
de Monte Sião José Carlos Azevedo, acompanhado do Presidente do Rotary 
Clube de Ouro Fino Luiz Araújo e de mais três membros do Rotary, Jefferson 
Luís Dias, Luís Henrique Fortunato e Edivaldo Cândido da Silva.

A visita teve o objetivo de intensificar os laços entre o Rotary Club e a Prefeitura 
de Ouro Fino, além de cumprimentar o prefeito eleito Henrique Wolf.

“Rotary Club é uma organização independente e muito importante que 
trabalha com ações voltadas à assistência social. Fiquei muito feliz em receber 
a visita dos amigos rotarianos e deixamos nossas portas abertas”, comentou o 
Prefeito Henrique.
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NOSSA CASINHA  FELIZ E AS ASR DO DISTRITO 4560.

Quando se reúne uma equipe dinâmica, 
competente é quase certo que os 
resultados valerão a pena. 
As Companheiras das ASR - Associação 
de Senhoras de Rotarianos, Distrito 4560, 
superaram todas as minhas expectativas 
quando apoiaram a CAMPANHA DOE 
DOSES, SALVE VIDAS, deixando no 
comércio de suas cidades,  o nosso  
cofrinho Casinha Feliz, arrecadando 
contribuições para erradicação  da Polio no 
mundo. 

Em meio à circunstância tão complexa, tão 
a d v e r s a ,  a s  C a s a s  d a  A m i z a d e  
encontraram  sua maneira  de cultivar a 
solidariedade.
Trabalhando nesta Campanha as ASR de:

Boa Esperança
Carmo do Cajuru
Itapecerica
Oliveira
São Tiago
Três Corações

Muito obrigada a todas!

Heliane Dantas
Coordenadora 2020/2021

"Sozinhas somos pétalas, unidas somos rosas"
(Dom Helder Câmara)
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Na tarde do dia 18/01/2021 o Rotary Club de Oliveira com apoio do @rotaractoliveira e 
@interact_oliveira, realizou a doação de cabelos a ACCCOM (Associação de Combate ao 
Câncer do Centro-Oeste de Minas) que serão usados para confeccionar perucas para 
pacientes em tratamento. 

A Família Rotária de Oliveira agradece a todos que ajudaram, desde com divulgação, mão 
de obra e também doações de cabelo.

Clubes em Ação
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O dia 21 de janeiro, é um marco na história do rotarismo, em 
Itapecerica.

Há 50 anos era fundada a Associação das Senhoras de Rotarianos, a 
popular Casa da Amizade. Jubileu de Ouro.

Anos após anos de serviços voluntários por inúmeras mulheres que 
passaram por suas fileiras, levando amor ao próximo. 

O Distrito 4560, assim como o Rotary Club de Itapecerica,  
parabeniza a todas "damas" que fizeram e fazem a história pujante da 
Casa da Amizade de Itapecerica.



Ini ́cio do treinamentos de Training Leaders para primeira Assembleia 
Internacional VIRTUAL. 

O Rotary Leadership Institute é um programa de treinamento de base 
iniciado em New Jersey em 1992 por rotarianos de clubes. Seu 
objetivo é ajudar os futuros líderes de clube a se prepararem para as 
funções de liderança no clube e na comunidade por meio de 
treinamento de qualidade e experiência educacional. O RLI se 
espalhou para mais de 115 distritos em vários países porque os clubes 
locais reconhecem a importância de treinar futuros líderes.

O Rotary Leadership Institute é afiliado não oficial do Rotary 
International, mas não é um programa oficial do RI nem está sob seu 
controle.

O aumento do quadro associativo depende da qualidade dos Rotary 
Clubs, já que os clubes com boa liderança têm maior probabilidade de 
envolver seus associados em atividades e programas de serviço 
estimulantes e, conseqüentemente, de reter seus associados e atrair 
novos associados. 
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Casa da Amizade feliz com as enfermeiras do Posto de Saúde Centro de Bom Sucesso 
trabalhando juntas pela manutenção da saúde. Parabéns pela parceria!
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ASRs em Ação

A campanha do Lacre do Bem 
continua a todo vapor na ASR de 
Boa Esperança.

Os lacres recolhidos serão trocados 
por cadeiras de rodas para servir a 
comunidade.

Parabéns!!
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@useparaisodascapas
rededelojasparaisodascapas
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VOCÊ PODE 
SER UM DOADOR TAMBÉM!

VOCÊ PODE 
SER UM DOADOR TAMBÉM!

• Prevenção e tratamento de doenças

•  Saúde materno-infantil

• Água, saneamento e higiene *

• Consolidação da paz e prevenção de conflitos *

• Desenvolvimento econômico comunitário *

• Educação básica e alfabetização

om o fim de deixar mais claro os critérios de elegibilidade 

Cpara Subsídios Globais, e também de incluir tipos de 

projetos e atividades relacionadas ao meio ambiente, este 

ano 2019-20 se iniciou com  mudanças na áreas existentes, mas, 

para melhor refletir as atividades desenvolvidas, os três nomes 

indicados com asterístico foram ajustados, ficando assim:
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Wellington José Borges - Rotary Club Itaúna Cidade Educativa

WPP: (37) 98412-9191

imagem.publica@rotary4560.org.br

Anuncie Aqui!

Envie suas fotos para a Revista Rotary Brasil

Site do Distrito 4560 (rotary4560.org.br)

DIVULGUE AS AÇÕES E PROJETOS DO SEU CLUBE 

NOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO DO DITRITO 4560

Após a realização do seu projeto através do link abaixo:
http://revistarotarybrasil.com.br/rotary-content/content/submit

Ajude-nos a DIVULGAR as 
ações do Nosso Distrito
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Let’s Sum

www.letssum.com.br
@lets.sum @sum_let

www.multimarcasconsorcios.com.br

@multimarcasconsorciosmatriz

Multimarcas Consórcios

(31) 98406-1214

APOIO À 
GOVERNADORIA
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Rotary Club Elói Mendes Rotary Club de GuaxupéRotary Club de Itaúna - Cidade Universitária

Rotary Club de Itapecerica  Rotary Club de Itapecerica

Rotary Club de Três Corações

Rotary Club de Itaúna - Cidade Universitária

Rotary Club de Pimhuí

IS B ER
O ER
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