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Água limpa, saneamento e 
higiene são necessidades 

básicas para uma vida mais 
saudável e produtiva.
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Mensagem do Presidente do Rotary International 2020-21

Por conhecer em primeira mão o grande potencial de liderança dos 
rotaractianos, sempre aguardo com expectativa a Semana Mundial do 
Rotaract, celebrada de 8 a 14 de março. O Rotaract é o foco das minhas três 
conferências presidenciais deste ano. Como a grande maioria, tive orgulho 
da nossa organização quando o Conselho de Legislação (COL) votou pela 
elevação do Rotaract, tornando-o um tipo de associação do Rotary 
International. Antes disso, o COL já tinha aprovado a dupla associação e, 
pouco tempo depois, o Conselho Diretor aboliu os limites de idade para estar 
no Rotaract.

Porém, vale lembrar que estamos apenas no começo da jornada. A eficácia 
de qualquer colaboração requer que ambos os lados estejam abertos e compreendam o valor da aliança 
intergeracional. Louie de Real, que tem associação dupla no Rotaract e no Rotary, explica:

As reuniões virtuais conjuntas permitiram aos rotaractianos apresentar novas ideias e ferramentas aos 
rotarianos, sendo pioneiros em formas únicas de colaboração entre os clubes. Em resposta à pandemia e 
outras catástrofes, os Rotaract Clubs usaram as mídias sociais para ordenar trabalhos, disseminar 
informações e arrecadar fundos, enquanto que os Rotary Clubs utilizaram suas redes e recursos para 
ampliar o apoio, coordenar a logística e levar bens e serviços às comunidades.

As atividades inovadoras de envolvimento virtual e desenvolvimento profissional dos rotaractianos 
inspiraram os rotarianos a apoiar e a seguir o exemplo deles. A pandemia fez com que os Rotaract Clubs 
percebessem que podemos nos conectar imediatamente e estabelecer parcerias com Rotary Clubs 
usando as plataformas virtuais. Com a constante cooperação, acaba ficando mais claro que o Rotary e o 
Rotaract se complementam perfeitamente, como parte de uma única organização com os mesmos 
objetivos.

Ambos acrescentam valor. Os rotarianos podem ser mentores e parceiros em projetos dos rotaractianos, 
enquanto que os rotaractianos podem mostrar aos rotarianos como utilizar tecnologia para simplificar os 
trabalhos e superar limites. Esta sinergia expande o caminho para os rotaractianos se tornarem futuros 
rotarianos. Eu entrei no Rotary porque tive experiências produtivas e memoráveis ao lado de rotarianos. 
Por isso, quis me tornar rotariano para inspirar rotaractianos da mesma forma como eu fui inspirado.

Essa mesma sinergia faz os rotarianos constatarem que, embora haja diferenças entre eles e os 
rotaractianos, todos compartilham da visão de unir as pessoas em ações. As formas únicas de atuação 
do Rotaract abrem espaço para inovação, fazendo o Rotary aumentar a sua capacidade de adaptação 
aos desafios futuros. Rotarianos e rotaractianos construirão juntos o futuro, e este futuro começa hoje 
mesmo.

Eu não vejo diferença entre os associados de um Rotary e de um Rotaract Club, exceto, talvez, a faixa 
etária!

Muitos rotarianos ainda veem o Rotaract como a unidade juvenil da nossa organização. Para mim, eles 
são como nós e parte de nós. Para nosso sucesso conjunto, precisamos de respeito mútuo – e lembrar 
que estamos todos em pé de igualdade. Temos que ver os rotaractianos pelo que realmente são: 
estudantes e jovens profissionais, gestores e empresários de sucesso capazes de planejar, organizar e 
gerir um Instituto Rotary – incluindo workshops em cinco idiomas, como eles fizeram em Berlim em 2014.

Ao seguirmos juntos nesta jornada, vamos considerar os pontos fortes do Rotary e do Rotaract e, como 
disse Louie, começar desde já a construir o futuro. Desta forma , abrimos infinitas oportunidades para a 
nossa organização.
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Mário César de Camargo 

Mensagem do Diretor do Rotary international

mario.cesar@graficabandeirantes.com.br

4MARÇO DE 2021

DQA na panDemia: cada um traz um

 Segundo o imaginário popular, há três tipos 
de mentiras: as mentiras, as mentiras sagradas e 
as estatísticas. Sobre o desenvolvimento do 
quadro associativo (DQA) do Rotary, pairam 
dúvidas na mente de alguns se estávamos 
crescendo ou reduzindo. Mas os números que 
apresentarei aqui não deixam margem à dúvida: o 
Rotary está diminuindo, pelo menos na América do 
Sul. E a pandemia pode ser apenas o pretexto de 
uma tendência anterior que o coronavírus apenas 
alavancou. Regiões crescentes antes da 
pandemia mantêm tal comportamento, assim 
como as decrescentes.
 Não quero enfatizar o copo meio vazio, mas 
o meio cheio. E enfatizar o fato de que ainda temos 
tempo suficiente para reagir nas zonas 23 e 24. A 
estatística não pode ser razão para acomodação, 
mas sim um diagnóstico para orientar a 
implementação de políticas de crescimento. 
Temos líderes capazes e um time treinado e 
motivado, com metas e objetivos claros. Agora é 
partir para a ação. 
1. No mundo: em 1º de julho de 2019, quando 

assumi a diretoria, o Rotary contava com 
1.189.466 colaboradores. Um ano depois, com 
1.174.890 – um decréscimo global de quase 15 
mil rotarianos. Em 31 de janeiro de 2021, 
somos 1.180.108, havendo, portanto, um saldo 
positivo de pouco mais de 5.000 associados. 
Praticamente um empate, o que mostra a 
resiliência dos rotarianos, privados de reuniões 
presenciais, mas ainda assim conectados à 
instituição. 

2. Na Índia, zonas 4, 5, 6 e 7: No início da gestão 
2019, éramos 152.366 rotarianos. Um ano 
depois, 155.230 – um crescimento de 2.864 
associados. Em 31 de janeiro passado, éramos 
160.873. Portanto, desde julho de 2019, as 
quatro zonas do sudeste asiático aumentaram 
em 8.507 associados. O Brasil e a América do 
sul devem descobrir o segredo do crescimento 
sustentado e longevo do quadro associativo 
indiano, uma inspiração para o mundo. 

3. Na coreia, zonas 11 e 12: Em julho de 2019, 
registrávamos 60.472 rotarianos. Um ano 
depois ,  60.225 – uma perda de 247 
associados. Já a data de 31 de janeiro traz o 
número de 64.841 associados – um ganho 
amplamente superior à perda do ano passado, 
com um acréscimo líquido de 4.369 associados 
desde 1º de julho de 2.019. Lá o novo 
coronavírus ocasionou um efeito contrário, 
aumentando o quadro associativo, como na 

Índia. O Oriente vai 
dominar o Rotary 
em poucos anos. 

4. Zonas 25 a 34: 
Compreendendo a 
América do norte e 
Central, além do norte da América do sul, a 
região iniciou julho de 2019 com 355.326 
rotarianos. em julho de 2020, estes eram 
342.979, e, em 31 de janeiro de 2021, foram 
contabilizados 335.531 associados – uma 
perda líquida de 19.795 rotarianos desde o 
começo da nossa gestão 2019-21. Como 
ocorre com a emergência de potências 
asiáticas, em concomitância com o declínio dos 
estados Unidos no cenário global, o Rotary 
também reflete essa trajetória. Isso porque o 
Rotary mal arranhou a China comunista, que 
coloca óbices inaceitáveis aos valores rotários. 

5. Zonas 23 e 24: Compreendendo Brasil e 
América do sul espanhola, Argentina, 
Paraguai, Uruguai, Chile, Bolívia, Peru, 
equador, a zona 23B começou julho de 2019 
com 20.952 rotarianos,

baixando a 20.519 um ano depois. em 31 de 
janeiro passado, apresentou 20.828 associados – 
uma pequena perda de 124 rotarianos nesse 
período de 19 meses. As zonas 24A, 23A e 24B, 
constituindo o Brasil, t iveram o seguinte 
desempenho: julho de 2019 com 51.926 
rotarianos, contando 52.328 um ano depois. Mas o 
número surpreendente foi divulgado agora, em 31 
de janeiro: 51.269 associados, uma queda de 657 
associados desde o início do biênio 2019-21.
 Os dados foram fornecidos em 8 de 
fevereiro e são de autoria do Membership 
Committee. Salvo inconsistências estatísticas, 
eles   apresentam um quadro de desafio 
significativo para a gestão: teremos que recuperar 
quase 800 associados na América do sul para 
voltarmos aos níveis do início da gestão. Tratou-se 
de um desempenho longe do asiático, mas pelo 
menos superior ao dos norteamericanos.
 O desafio é perfeitamente factível, de 18 
companheiros para cada um dos 45 distritos das 
duas zonas. Talvez o melhor desafio seja aquele 
proposto pelo presidente eleito shekhar Mehta na 
Assembleia internacional virtual: “Cada um traz 
um”. eu já estou trabalhando para trazer um novo 
companheiro, quiçá uma nova companheira. E 
você?



CONHECENDO O NOSSO DISTRITO

Brazópolis

Cambui Campo Belo

Vamos seguir com a nossa viagem 
pelas lindas cidades do nosso Distrito.

Candeias

Camacho
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Piumhí

Pimenta

Poços de Caldas Pouso Alegre

São Gonçalo do Sapucaí
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SITE: www.rotary4560.org.br

https://www.instagram.com/distrito4560/

https://www.facebook.com/rotary4560/

https://www.youtube.com/channel/UC-
tjrWw2FTVVOmAL5DGrccA/videos

Acesse nossas redes,
Fique por dentro de tudo que 

acontece no Distrito!

www.entervia.com.br
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Mensagem do  
Governador 
do Distrito 4560 

Dia 23 de fevereiro do corrente ano, nossa organização completa 116 anos de existência, a 
maior organização internacional na prestação de serviços humanitários. Sabemos das 

dificuldades que essa PANDEMIA do COVID-19 trouxe nas nossas reuniões presenciais, nos 
nossos treinamentos e demais eventos. No entanto, como rotarianos(as) que somos, jamais, isso 
jamais irá nos desmotivar de continuarmos com nossas ações. Temos várias e várias 
oportunidades para mostrar o Rotary à sociedade e justificar a nossa opção por essa organização 
que, voluntariamente, presta serviços às comunidades, mormente, aos mais carentes.

É muito importante difundirmos à sociedade que a missão, enquanto rotarianos(as), é servir ao 
próximo, defender os princípios éticos e trabalharmos pela paz no mundo. Com toda certeza, 
podemos afirmar que não é qualquer organização não governamental que persiste mais de um 
século de existência, sem sofrer nenhum abalo na sua estrutura e nenhuma mancha em sua 
marca. Ao contrário, nós rotarianos(as) atuamos em várias áreas, sendo elas Paz e 
Prevenção/Resolução de Conflitos, Prevenção e Tratamento de Doenças, Recursos Hídricos e 
Saneamento, Saúde Materno-Infantil, Educação Básica e Alfabetização, 
Desenvolvimento Econômico e Comunitário e Preservação do Meio 
Ambiente.

Portanto Companheiros(as), conclamo a cada um para que se sintam 
orgulhos de pertencerem a uma organização, que só pensa no bem 
estar de nossos semelhantes, abrindo oportunidades para que 
novas pessoas, com o espírito rotário, venham a pertencer à 
nossa organização.

Parabéns Rotary pelos seus 116 anos,

Parabéns a todos Companheiros(as), que pertencem à essa 
gloriosa organização, que tantos nos orgulha. 

Saudações rotárias

Silveira Dantas
Governador 2020-2021
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Mensagem 
da Coordenadora Distrital

Heline Dantas

ASR - Associação  de Senhoras  de Rotarianos, ainda mais  unidas 
em prol do Servir! 
As senhoras das Casas  da Amizade não doam somente o seu tempo 
e sua generosidade, mas respondem a um impulso humano 
fundamental: a vontade de colaborar, de ajudar, de dividir alegrias, 
aliviar sofrimentos dos mais necessitados.
É gratificante  olhar pra trás e sentir ainda mais admiração pelas 
companheiras das ASR que estiveram conosco até aqui, nos 
apoiando, reinventando uma maneira de ajudar ao próximo. 
Bom  perceber que a adversidade as transformou para melhor e   que, 
apesar das dificuldades, nossas Casas da Amizade continuam de 
mãos unidas em prol do ideal de Servir. 
Bom saber que, apesar de tudo, o que prevalece é o trabalho, a 
amizade e o amor.

ÀS  ASR do Distrito 4560, o nosso reconhecimento e gratidão!

Heliane Dantas
Coordenadora das ASR 2020/2021.

ASR de Alfenas

ASR de Boa Esperança

ASR de Bom Sucesso

ASR de Carmo do Cajuru

ASR de Cruzília

ASR de Divinópolis Leste

ASR de Divinopolis Oeste

ASR de Iguatama

ASR de Itajubá

ASR de Itapecerica

ASR de Itaúna

ASR de Machado

ASR de Monte Sião

ASR de Oliveira

ASR de Ouro Fino

ASR de São Lourenço

ASR de São Tiago

ASR de Três Corações
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Nesse dia 8 de março, quero, em nome do nosso Distrito 4560, 
homenagear todas as mulheres Rotarianas, Rotaractianas, Interactianas, 
filhas de Rotarianos e Rotarianas, Senhoras das Casas da Amizade, que 

são símbolos de força e determinação, merecendo a admiração e o 
respeito de todos nós.

Parabéns pelo Dia Internacional da Mulher.
Governador Silveira Dantas



CIDADÃ
EMPRESA

O projeto Let´s Sum é uma evolução da ideia inicial da CEO | Mentora | 
Palestrante | Master Coach & Trainer | Rotariana | MBA Gestão Empresarial | 
MBA Coaching, Treinamento & Desenvolvimento Humano Daniela Larangote 
(@dlarangote), desenhado após sua inscrição e seleção como palestrante para a 
Rotaract Preconven�on de Honolulu, Hawaii/2020.

A criação de uma rede social e plataforma EAD com enfoque em 
desenvolvimento profissional e cruzamento de perfis para preenchimento de 
vagas, interligando Rotarianos e Rotarac�anos (público alvo inicial) do mundo 
todo, evoluiu e hoje engloba um portal, aplica�vo, revista, clube de bene�cios, 
sala virtual, e-commerce, EAD e o CoWorking Social Let´s Sum, voltados para o 
Rotary, Rotaract, Interact e Casa da Amizade.

Os produtos Let’s Sum possibilitarão a cocriação de projetos, intercâmbio 
de ideias e captação de recursos locais e globais. Como principal incen�vadora 
desta ideia, a IS BETTER TOGETHER doará 5% das vendas de produtos e serviços 
para a Fundação Rotária, além de promover constantes ações de imagem pública 
nas comunidades, aumentando a presença e visibilidade do Rotary no mundo.

A IS BETTER TOGETHER, em português É MELHOR JUNTOS, quer conectar 
a família rotária do mundo todo, de forma simples e intui�va, fomentando o 
intercâmbio de ideias, parcerias, projetos e apoio aos jovens profissionais. 
Atuando a�vamente nas comunidades de modo a despertar o potencial de cada 
um, mostrando ao mundo que é possível fazer e ser a diferença que tanto 
precisamos!

O que nós podemos fazer por vocês

JOGOS
Baseado em diversos estudos 

comportamentais, o game 
HORIZONS se propõe a revelar, 
de maneira simples e lúdica, 
seu perfil de competências.

SALAS DE REUNIÃO
Desenvolvemos uma sala de 
reuniões de acordo com as 

necessidades das reuniões de 
cada clube.

TREINAMENTOS
Treinamentos e consultorias 
personalizados para você e 

sua empresa. Desenvolvidos e 
ministrados por renomados 

profissionais do mundo todo.
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Chegou o que faltava para nos aproximar ainda mais: a 

Rede Social da Família Rotária!

Conectando pessoas, ideias e projetos. Criando inúmeras 
possibilidades de negócios, parcerias e companheirismo. 

Amplie seus horizontes, faça parte!

IS B ER
O ER

Profissionais 
reunidos com o 

propósito de 
inspirar através do 
compartilhamento 

de seus 
conhecimentos e 

histórias.

Rotarianos, 
Rotaractianos & 

Interactianos que 
acreditam na 

importância de fazer 
a diferença na vida 
do maior número de 

pessoas possível

Nós acreditamos 
na importância de 

ser exemplo de 
integridade, 
liderança e 

companheirismo

Acreditamos na 
juventude e em 
seu potencial 

inovador

MISSÃO
Conectar pessoas, contribuir para o seu

crescimento profissional; desenvolvimento de novas habilidades
e de maior presença nos projetos em suas comunidades.

VALORES
Serviços Humanitários | Inovação | Responsabilidade Social e Ambiental

Ética | Integridade | Liderança | Companheirismo

VISÃO
Ser referência mundial entre a Família Rotária na geração de

oportunidades de trabalho, projetos sociais e desenvolvimento humano.

Acreditamos que podemos ser melhores todos os dias.
Vamos criar algo novo e incrível juntos?

contato@letssum.comwww.letssum.com(37) 99838-8990
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Citarum: no rio 
mais poluído do 
mundo são 
despejadas 20 mil 
de toneladas de 
lixo por dia

Apesar de ter sido classicado como o rio mais poluído do mundo, cerca de 28 milhões de pessoas 
na Indonésia dependem das águas do Citarum, que abastece a capital, Jacarta, e servem para a 
irrigação de centenas de milhares de hectares de campos de arroz, piscicultura e eletricidade.

Vários relatórios são conta de que chegam diretamente às águas do Citarum, todos os dias, mais 
de 20 mil de toneladas de lixo e 340 mil toneladas de águas residuais, muito à conta de milhares 
de fábricas têxteis da região. O rio nasce nas encostas do Monte Wayang, na Ilha de Java e faz 
mais de 300 quilómetros até chegar ao Mar de Java, com Jacarta no seu caminho.

Ainda assim, o Citarum é usado para o abastecimento de água, pesca, produção de eletricidade, 
rede de esgotos e agricultura. Nas suas águas, na província de West Java, na Indonésia, fluem, 
além de água e peixes, toneladas de lixo, que não impedem cinco milhões de pessoas de 
depender mais diretamente dos seus recursos. A saúde de todas estas pessoas é posta em causa 
quando ingerem e confecionam alimentos com esta água contaminada, que alimenta ainda as 
culturas de arroz nas suas imediações.

Os que habitam ao longo do curso do rio pescam lixo e conseguem ganhar algum dinheiro por dia 
(mais do que se tentarem apanhar peixe). Apanham garrafas de plástico, luvas de borrachas e 
peças de madeira.

Fonte: https://greensavers.sapo.pt/citarum-no-rio-mais-poluido-do-mundo-sao-despejadas-20-mil-de-toneladas-de-lixo-por-dia/

Porque ainda precisamos falar 
sobre saneamento básico
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No ranking dos mais poluídos do Brasil, em 1º lugar o Rio Tietê, seguido do Rio Iguaçu, Rio Ipojuca, Rio 
Gravataí, Rio Capibaribe, Rio Caí, Rio Paraíba do Sul e Rio Doce.

Consequências dos rios poluídos

O acúmulo de lixo, acarreta uma série de problemas nos ecossistemas e na sociedade como um todo, 
dentre algumas consequências dos rios poluídos, podemos destacar:

Ÿ Mau cheiro em razão da decomposição orgânica
Ÿ Produz um líquido escuro e conhecido como “chorume” que infiltra no solo e contamina os lençóis 

freáticos
Ÿ O uso do mercúrio, aumenta ainda mais a agressão a natureza, essa poluição é muito comum em 

áreas de garimpos, e pode acarretar problemas neurológicos caso seja ingerido por seres humanos.
Ÿ Impossibilidade de uso por conta da poluição, diminuindo as fontes de água doce e limpa para 

consumo da população.
Ÿ Destruição da fauna do rio

Possíveis soluções

Nos centros urbanos industriais, tem como principal solução o tratamento dos resíduos.

Além disso, a implantação de um sistema satisfatório de coleta e tratamento de lixo e esgoto domiciliares 
e industriais, é importantíssimo para o retorno da água limpa para natureza.

OS RIOS BRASILEIROS TAMBÉM 
PEDEM SOCORRO
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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
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 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, MARÇO 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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O Rotary Club de Itapecerica prestou justa e merecida homenagem a duas esplêndidas mulheres: Rosa 
Pieroni e Elza Agresta.
A homenagem já estava programada e, infelizmente, dona Elza não pode esperar. Tinha compromisso 
com os anjos celestiais. E partiu. Mas deixou seu exemplo de vida e a sua vida como exemplo.
Rosa Pieroni é a flor mais linda do nosso jardim! Sempre a exalar o perfume do bem fazer e um olhar de 
amor para o próximo. 
Dormiremos sabendo que outras noites haverão no nosso futuro e o céu estará mais estrelado com a 
nova estrelinha que lá chegou pronta para nos iluminar. 
E a certeza que viveremos, por muito tempo, ainda, sentindo o doce perfume de Rosa.

Rotary Club de Itapecerica homenageia

Clubes em Ação

Na reunião de 09 de fevereiro, o Rotary Club de Itapecerica teve o primeiro contato com os jovens do 
Interact Club de Camacho, que a partir de agora será patrocinado por este clube. Na oportunidade, os 
membros de ambos os clubes se apresentaram e falaram sobre seus  projetos e expectativas. 
Sabemos que o futuro do mundo, inclusive do Rotary, está nos jovens e para os rotarianos de 
Itapecerica é uma satisfação ser clube parceiro do Rotaract Club de Itapecerica, clube patrocinador do 
Interact Club de Itapecerica e agora, do Interact Club de Camacho. 

os jovens serão as 
futuras lideranças 
rotárias

Apoiando as novas gerações
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Clubes em Ação
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O Rotary Club de Piumhi está em festa com a entrada de três novos sócios, companheiros 
Leandro Ferreira Figueiredo, Thiago Henrique Gomes Antunes e a companheira Suellenn 
Aparecida Martins Freitas.
O Presidente 2020/2021 Anézio Batista dos Santos em nome da Família Rotária deu as 
boas vindas aos novos companheiros destacando a importância do ingresso no Rotary, 
tanto para os novos sócios  e sua família, quanto para a comunidade em geral. 
A posse de Leandro, Thiago e Suellenn ocorreu em reunião online.
A Festiva de Posse  realizada dia 01 de MARÇO DE 2021.

Clubes em Ação

www.casariosonline.com.br

(37) 3341-3000
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O Vereador e rotariano BETINHO DO ANIBAL doou 
100% do seu primeiro salário ao Rotary Club de 
Iguatama para ampliação do Banco de Cadeira de 
Rodas. 
Há 25 anos fazendo parte do Rotary Club de 
Iguatama, ele sabe da grande demanda por 
empréstimo desses equipamentos por parte da 
população Iguatamense. 
«Espero que essa contribuição possa ajudar muito a 
quem vier precisar.»
Com o valor doado poderá serão ser adquiridas 9 
(nove) Cadeiras de Rodas.
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No dia  29/01/2021 o Rotary de Elói Mendes promoveu a Festa da Cerveja do Rotary 
com uma super live.
As pessoas puderam adquirir o KIT DA FESTA DA CERVEJA com 2 Cervejas Pilsen 
Artesanais + 1 Taça personalizada.  
Durante a live o clube recebeu também várias doações expontâneas dos 
expectadores. 

Clubes em Ação



No mês de aniversário do Rotary, o Rotary de Itaúna dedicou uma noite à Fundação Rotária. Receberam, 
dentre inúmeros convidados, o palestrantes JOSÉ NELSON CARROZZINO FILHO, atualmente 
Coordenador Regional da Fundação Rotária para Região 29 período 2018-2021. Governador do Distrito 
4570 período 2007/08. Rotariano do Rotary Clube Rio de Janeiro – Jacarepaguá há 42 anos. 
A prestação de serviço se tornou a responsabilidade social dos rotarianos, a ponto de Paul Harris advertir 
que “Se o Rotary deixar de ser uma responsabilidade social e passar a ser um mero entretenimento, ou 
diversão, perderá a sua utilidade”. 
Sem dúvida, é dar continuidade ao trabalho dos antecessores, no sentido de transmitir o Rotary para as 
gerações futuras e continuar servindo às comunidades. 
Os grandes projetos de Rotary servem de inspiração para outros projetos locais e regionais. 
Cada um de nós pode todos os dias elevar ao seu Deus uma prece e agradecer pela oportunidade de 
ajudar pessoas carentes, comunidades pobres, crianças e idosos necessitados de carinho e de 

atenções. ️
«Agradecer pela oportunidade de realizarmos o belíssimo trabalho da Fundação Rotária.» Palavras do 
Gov. Carrozzino Filho quando representou o Presidente Gary Huang em Conferência Distrital ocorrida no 
ano de 2.015. 
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Clubes em Ação



O nome escolhido é uma homenagem a Primeira Rotariana da América Latina Emma Hildinger, mulher 
que determinada disse: " Quando eu quero uma coisa, eu luto e consigo" com seu forte sotaque alemão. 
Aos 98 anos de idade Emma é conhecida pelos amigos como uma pessoa incansável.  
É atualmente associada ao Rotary Club de São José dos Campos,  SP, Distrito 4 600, cidade onde 
reside. 

Emma nasceu em 1923 na c idade de 
Waldbronn,no sul da Alemanha, e chegou 
sozinha ao Brasil em 1950 para começar sua 
vida profissional como secretária executiva na 
cidade de São Paulo.
Atuante e destemida esta rotariana vem nos dar 
a honra de batizar o nosso clube pelo seu 
exemplo e legado de serviços prestados a 
humanidade.
Na modalidade virtual o Primeiro Rotary Club 
Satélite Feminino do Distrito 4 560 inspirado pela 
Coordenadora Distrital das ASR  2016  - 17, 
Carmen Sílvia Toledo Da Pós Rodrigues. 
Considerado pelas associadas um dos episódios 
mais marcantes dos novos tempos, a fundação 
do clube firma o conceito de que há mais de três 
décadas, as mulheres vêm ajudando a construir 
e transformar o Rotary.
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 " Quando eu quero uma 
coisa, eu luto e consigo"

ROTARY E-CLUB EMMA HILDINGER. 



O ex-presidente do Rotary International Mark Maloney e sua esposa Gay tornaram-se elegíveis para 
receber as vacinas COVID-19 na semana passada. Por meio do trabalho do Rotary na erradicação da 
poliomielite e de nossos esforços para mobilizar os clubes a tomar medidas sobre a vacinação COVID-
19 em suas comunidades, o Rotary está empenhado em mostrar que #VacinasFuncionam e assegurar 
que todas as comunidades tenham igual acesso às vacinas.
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ajude a salvar vidas

#VACINAS FUNCIONAM



Rotary Club de Alfenas Norte

Rotary Club de Boa Esperança

Rotary Club de Cambuí

Rotary Club de Carmo do Rio claro

Rotary Club de Divinópolis - Leste

Rotary Club de Guaxupé

Rotary Club de Itajubá

Rotary Club de Itanhandu

Rotary Club de Itapecerica

Rotary Club de Itaúna - Cidade Educativa

Rotary Club de Lavras

Rotary Club de Oliveira

Rotary Club de Ouro Fino

Rotary Club de Piunhi

Rotary Club de Poços de Caldas

Rotary Club de Varginha

E-Club of Esperanto Brasil
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Algumas ações das companheiras as Asrs em fevereiro:

ASRs em Ação

Doação de Kits gestante e bebê pelas companheiras da ASR de monte Sião.

As companheiras da ASR de bom sucesso 
realizaram ação de comemoração e incentivo 
à vacinação das enfermeiras no Posto da 
cidade. De olho na saúde!

Sempre pensando no bem estar do próximo, as 
companheiras da ASR Divinópolis Oeste fizeram 
a doação de roupas de cama no Asilo Frederico 
Ozanan. Todo cuidado com a higiene e saúde 
dos idosos.
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A Casa da Amizade de Itapecerica continua com a 
campanha de coleta de lacres. Contribuindo com essa bela 
iniciativa, Neusa M. Malachias Pedrosa, gentilmente 
recolheu grande volume para doar.  
Ações como essa permitiu a aquisição de uma nova cadeira 
de banho que já está sendo utilizada na comunidade.  



A Casa da Amizade de Ouro Fino 
colocou a mão na massa e que 
delicia.  
Promoveu fundos para dar 
continuidade a seus projetos,  
oferecendo potinhos de geléia de 
goiaba.  
Uma ótima opção de ação. 

ASRs em Ação
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Projeto "Livro na Praça" da ASR de Itapecerica aconteceu de forma diferenciada.  
Obedecendo os critérios de segurança contra a covid, a Presidente 
Carol, Arani e Maria Antônia foram as ruas distribuindo bons livros a 
comunidade.  
Dentro um bilhetinho:  " Este livro é seu. Leia e passe para frente."
Uma boa ação incentivando a leitura!



A reunião do Colégio de Coordenadoras no dia 27/02/2021 anfitrionada pela Coordenadora Carmen 
Toledo Da Pós e presidida pela Coordenadora Heliane Dantas foi desenvolvida com vastos assuntos de 
conteúdo eficaz.  
Muito bom e interessante a fala de nossa próxima Coordenadora Andrea Azevedo que com competência 
apresentou uma sintese da Assembléia Internacional. Sensacional!  
Noite de aplausos a todas Coordenadoras pela participação e a Heliane pela organização e eficiência.
Muito trabalho e Companheirismo! 
Saudade das reuniões presenciais...

(Sozinhas somos pétalas, unidas somos rosas).
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ASRs em Ação

@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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IS B ER
O ER

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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