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Mensagem do Presidente do Rotary International 2020-21

O ano em que o Rotary se reinventou

3JUNHO DE 2021

Em janeiro do ano passado, quando 
anunciei meu lema O Rotary Abre 
Oportunidades e falei das mudanças 
que a organização precisava abraçar, 
não tínhamos noção de como as coisas 
mudariam tão rapidamente. Há tempos, 
cos tumo ve r  os  desafios  como 
oportunidades – e neste período 2020-
21 aproveitamos todas elas para 
reimaginarmos o Rotary. Por muito 
tempo, falamos de como flexibilizar o 
Rotary e torná-lo mais adaptável, e até 
fizemos alguns experimentos. Neste 
ano, nós fomos o experimento e, 
modéstia à 
parte, tivemos sucesso! As reuniões 
online são agora rotineiras e os clubes 
recebem convidados de todo o planeta.
Susanne e eu adoramos conhecer 
membros da Família do Rotary mundo 
afora e, em 2020-21, sentimos falta de 
fazêlo como antes, presencialmente. 
Contudo, para mim, viajar pelo mundo 
virtualmente 
foi uma nova maneira de viver o Rotary! 
Conheci milhares de pessoas a mais do 
que teria conhecido de outra forma. 
Depois que assumi a presidência, ainda 
não fui ao meu escritório em Evanston, 
nos Estados Unidos, onde fica a Sede 
Mundial do Rotary, mas encontramos 
outras formas de trabalhar e cortamos 
custos com viagens. 
Este é o Rotary que vivenciamos em 
2020-21: ágil, adaptável e criativo. 
Agora, é só seguirmos adiante e não 
voltarmos a ser como éramos antes da 
pandemia. Vamos apl icar o que 
aprendemos e oferecer experiências e 
oportunidades novas para nossos 
associados, como a normalização mais 
abrangente e regular da participação 
online.
Para que nossos clubes continuem 
fortes, precisamos de um Rotary mais 
jovem e diversificado em todos os níveis. 
É certo que o termo diversidade assume 
significados diferentes conforme a 
região, mas eu os incentivo a receber de 
braços abertos pessoas de todas as 
origens. Outra coisa que podemos fazer 
é aumentar o número de 
mulheres e ampliar a sua atuação em 
todos os níveis e lugares. 

Estou contente em saber que muitos 
agora veem clubes de Rotary e Rotaract 
em pé de igualdade. Vamos continuar 
n e s s a  d i r e ç ã o ,  c o n v i d a n d o  o s 
rotaractianos para participar de tudo o 
que fazemos. Não podemos desperdiçar 
nenhuma oportunidade de colaboração 
com esses jovens líderes. Em vez disso, 
só temos a ganhar ao trabalhar com o 
Rotaract e explorar as nossas novas 
abordagens.
Estou muito orgulhoso do trabalho que o 
Rotary tem feito no enfrentamento da 
Covid-19, defendendo a distribuição 
justa de 
vacinas e combatendo a desinformação. 
Isso é muito bom, mas não podemos 
desviar nossa atenção da pólio. Além 
disso, agora temos 
novas oportunidades de trabalho numa 
outra área de enfoque: o meio ambiente.
O mundo de hoje é diferente daquele de 
quando eu anunciei o lema O Rotary 
Abre Oportunidades, mas podemos nos 
orgulhar de como o Rotary se reinventou 
desde então. 
Susanne e eu somos gratos por todas as 
oportunidades de servir à organização 
neste período especial – um ano em que 
descobrimos um novo significado para 
Dar de Si Antes de Pensar em Si. Vemos 
o 
Rotary como uma comunidade de 
pessoas que colocam seus valores em 
prática. Nestes tempos atípicos, não 
resta dúvida de que 
devemos dar maior ênfase ao servir. 
Essa é a nossa chance de mostrar como 
nossos associados vivenciam o serviço. 
Há inúmeras oportunidades para 
mudarmos o mundo. Juntos, devemos 
aproveitá-las e abrir portas para coisas 
ainda maiores e mais ambiciosas. 
Quando abrimos as portas para novas 
ideias, nossa mente e nosso coração 
também se abrem. 
Jamais nos esqueçamos disto: tudo que 
f a z e m o s  n o  R o t a r y  a b r e  u m a 
oportunidade para alguém em algum 
lugar do mundo. 
Holger Knaack
Presidente do Rotary International

Este é o 
Rotary que 
vivenciamos 
em 2020-21: 
ágil, adaptável 
e criativo



Mensagem do Diretor do Rotary international

SETENTA E DOIS MESES DEPOIS...

Mário César Camargo
mario.cesar@graficabandeirantes.com.br
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ste é o último artigo que escrevo na 
trajetória de 72 meses como líder 
sênior do Rotary, desde a assunção ao 
cargo de curador da Fundação Rotária, 
em julho de 2015. 
Em todas as funções designadas pelo 
Rotary, nenhuma delas fruto de 
solicitação, ensinei às vezes, aprendi 
sempre. 
Como presidente do Rotary Club de 
Santo André, aprendi a falar ao 
microfone, um dos terrores do ser 
humano. Como governador, aprendi a 
empatia, a capacidade de colocar-me 
no lugar dos menos afortunados. Como 
líder de capacitação, aprendi que 
escutar é um exercício mais difícil do 
que falar. Como curador, ensinaram-
me a enxergar o Rotary como uma 
entidade global, que congrega raças, 
culturas e visões diferentes. 
Agora como diretor, fui orientado a 
defender as perspectivas da América 
do Sul, mas inseridas num contexto 
maior, mundial, no qual, em prol do 
bem da instituição, nem sempre 
n o s s o s  i n t e r e s s e s  r e g i o n a i s 
prevalecem. 
Compartilho com vocês algumas lições 
dos últimos 72 meses. Foi um período 
r i co ,  desgas tan te ,  desafiador, 
gratificante, mas, sobretudo, uma 
exper iênc ia  inesquec íve l  para 
qualquer ser humano, rotariano ou não. 
Vejamos as lições:
1 O Rotary tem que se modernizar, 
flexibilizar-se, acompanhar os novos 
tempos. Paul Harris disse que temos 
que  ser  evo lu t i vos ,  às  vezes , 
revolucionários. A velocidade de 
mudança, principalmente em função 
da pandemia, foi exponencializada. 
Evidenciaramse algumas deficiências 
do nosso processo de gestão, 
t rad ic iona l  e  cus toso .  Nossas 
conexões são pessoais,  porém 
i n d e p e n d e m  d e  m a n u a i s  d e 
procedimentos rígidos, punitivos, 
limitadores. 
Mais contribui quem participa de um 
evento de arrecadação, de uma 
campanha de vacinação, do que 
aquele que apenas mantém uma 
frequência irrepreensível sem qualquer 
engajamento. Amétrica mudou, e o 
Rotary tem que mudar para manter-se 
relevante numa sociedade em que a 
mudança acelerada tornou-se a 
norma. 
2 Nosso maior ativo são os associados. 
O maior desafio para o Rotary não será 
a erradicação da pólio, nem o combate 
à Covid-19, 
nem o estabelecimento de parcerias 
globais com entidades congêneres. 
Desde 1995 estagnado, nosso repto 
foi, é e continuará sendo a ampliação 
da base de rotarianos e rotarianas. O 
paradoxo é 

que somos altamente considerados 
pelos atores, os stakeholders, como 
falam os moderninhos. 
G o v e r n o s ,  e n t i d a d e s  n ã o 
governamentais,  empresas e a 
sociedade percebem o Rotary como 
um patrimônio da comunidade. Temos 
conexões com a juventude e apelamos 
aos grupos minoritários da sociedade. 
N o s s a  i n s t i t u i ç ã o  t e m  u m a 
credibilidade gigantesca, mas ainda 
assim não descolamos dos 52 mil 
rotarianos no Brasil 
e 20 mil na América do Sul espanhola. 
Como  vo lun tá r i os ,  t emos  que 
ident ificar diuturnamente novos 
convertidos à causa do Rotary. 
3 O Rotary caminha para ser mais 
inclusivo e diverso. Para espelhar 
fidedignamente a sociedade em que 
vive, o Rotary tem que se abrir para 
g rupos  que  assumem funções 
c r e s c e n t e s  n a  c o m u n i d a d e . 
Percebemos a evolução do papel da 
mulher no mundo, mas tal percepção 
foi oficializada somente em 1989. Elas 
hoje representam um quarto do efetivo 
da nossa organização, e as admissões 
nas nossas áreas de atuação revelam 
que metade dos novos associados são 
mulheres. Recentemente, em 2019, 
admitimos que aos jovens caberá a 
condução dos destinos da instituição, 
com a elevação da 
importância do Rotaract – que, aliás, 
compartilha nossos valores, nossos 
programas, nosso entusiasmo por 
fazer o bem no mundo, e nossa noção 
de companheirismo e solidariedade. 
Mais recentemente, com o foco na 
diversidade, o nosso farol volta-se para 
a conscientização a respeito da 
i n c l u s ã o  d a s  m i n o r i a s , 
independentemente de raça, etnia e 
orientação sexual. Paralelamente a 
essa vertente de inclusão local, o 
Rotary, em seu 
âmbito global, também se torna mais 
d ive rs ificado  com a  c rescen te 
representatividade, no Conselho 
Diretor e nos comitês, de povos antes 
ausentes dos nossos fóruns de 
discussão. 
4 O Rotary descobriu que sua capi
laridade é fundamental para parceiros.
No passado, encetávamos projetos de 
nossa lavra, sob o controle total dos 
rotarianos. Descobrimos, no entanto, 
que, aliados a parceiros com os mes
mos valores e objetivos, alavancamos 
m u i t o  d o  i m p a c t o  n a s  3 7  m i l 
comunidades com a presença de 
clubes. Essa foi a grande herança da 
luta global contra a pólio, o primeiro e 
até agora único projeto corporativo do 
Rotary. As muitas campanhas em 
escala continental – como os esforços 
Hepatite Zero e Corona Zero, além da 
parceria em evolução Ecom o Unicef 

na América do Sul – demonstram que 
sozinhos vamos mais rápido, mas 
juntos vamos mais longe. 
Perderei meu contato mensal com 
vocês, sentirei saudades, mesmo 
tendo participado de mais de 700 
reuniões virtuais nesses 15 meses 
de pandemia. Agora voltar-me-ei para 
a  p r o c u r a  d e  n o v o s  d e s a fi o s 
profissionais, mais dedicação à família 
e ao meu querido clube, o Rotary Club 
de Santo André, minha alma mater. 
Acima de tudo, um enorme obrigado a 
todos, do mais poderoso ao mais 
humilde, do mais próximo ao mais 
distante, que me ajudaram a 
conduzir os destinos do Rotary e da 
Fundação nos últimos 72 meses no 
Brasil e na América do Sul. 
“A vida me ensinou a dizer adeus às 
pessoas que amo, sem tirá-las do meu 
coração.” Charlie Chaplin estava certo, 
vocês todos estarão sempre no meu 
coração. 
Que Deus nos proteja nos caminhos 
futuros que a vida nos reserva.
P.S.: Abração especial aos curadores, 
governadores e coordenadores por me 
suportarem, nos dois sentidos da 
palavra. Vocês são os maiores 
responsáveis pelas realizações da 
gestão 2019-21. 
O que é um maestro sem uma ótima 
orquestra? 
Vocês executariam a Quinta Sinfonia 
de Beethoven sem mim, mas minha 
batuta nada alcançaria sem vocês. 
Gratidão eterna.

ORotary tem
que se abrir
para grupos
que assumem
funções 
crescentes



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
5JUNHO DE 2021



Mensagem do  
Governador 
do Distrito 4560 
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juntos
     somos 
          melhores

GRATIDÃO EM NOSSA CAMINHADA

A palavra companheirismo é extensão da palavra amizade, que 
por sua vez passa pelo respeito, sentimento indispensável nas 
relações humanas.

No Rotary, a palavra companheiro tem um significado muito 
especial porque além dos sentimentos fraternais e de boa 
convivência, os rotarianos compartilham do mesmo ideal de 
servir, onde cada um acredita que pode e deve fazer a diferença.

Muitos são os que se voluntariam em inúmeras ações sociais, 
porém poucos conhecem a deferência recíproca existente entre 
os rotarianos e que, pode-se dizer, é uma virtude cultivada pela 
família rotária.

Esse ano em especial, pudemos experimentar em nossa governadoria, bem de perto, mesmo 
à distância por causa do distanciamento social imposto a todos nós pela pandemia, o 
verdadeiro companheirismo!

Apesar de todas as restrições que enfrentamos no ano rotário de 2020-2021, podemos nos 
considerar vitoriosos, porque cada companheiro contribuiu de forma magnífica para o 
crescimento do nosso Distrito, tanto em número quanto em ações positivas que 
beneficiaram as nossas comunidades. 

A garra e criatividade de cada um fez a diferença!

Rememorando todo o nosso trajeto enquanto Governador Distrital, só há uma palavra para 
descrever o que sentimos: gratidão.

Reconhecemos o valor de cada companheiro e desejamos que todos continuem caminhando 
conosco, porque juntos somos muito melhores.

Gratidão.

Silveira Dantas

Governador 2020-2021



CURIOSIDADES DO MUNDO ROTÁRIO
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     Link: https://us02web.zoom.us/j/2303587702?pwd=TGVrYkZ5bzU5WGtqTEtvaWh3bU1Kdz09  

 

Patrono: 
Gov. 2013-14 – VIRGÍLIO AUGUSTO RESENDE BANDEIRA – (In Memoriam)

Monte Sião, MG, 25 e 26 de junho de 2021

Dia 25 de junho de 2021 – Sexta-feira
 

Locais:  Colégio Montesionense  -  Plataforma Zoom

Link: 
https://us02web.zoom.us/j/2303587702?pwd=TGVrYkZ5bzU5WGtqTEtvaWh3bU1Kdz09 

ID da Reunião:  230 358 7702      Senha:  4560

https://us02web.zoom.us/j/2303587702?pwd=TGVrYkZ5bzU5WGtqTEtvaWh3bU1Kdz09


Mensagem 
da Coordenadora Distrital

Heline Dantas

2020/2021 - Um Ano Rotário 

atípico que entrou para História 

do Rotary e da ASR-Associação 

de Senhoras de Rotarianos
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A jornada chegou ao fim!

 Estamos chegamos ao final da nossa caminhada.

Confesso que não  estávamos preparados para o que 
nos esperava   durante nossa gestão.

Aliás, nem o mundo se preparou para  tempos tão 
sombrios.

O ano Rotário  2020/2021, para o Governador Silveira 
frente ao Distrito 4560 e para mim, foi um tempo de 
l imitações mas,  pr incipalmente,  de força, 
aprendizado  e superação. Realizamos o que foi 
possível diante de uma situação inesperada e podem 
ter certeza de que saímos mais ricos e  fortalecidos 
do que entramos.

 Foi um ano , companheiros e companheiras , de 
muito trabalho!

 Já no início da minha gestão frente à Coordenadoria, 
criamos a Campanha  Doe Doses, Salve Vidas e nos 
surpreendemos com doações  espontâneas de 
Companheiras  das Asr, dos Rotarianos e do 
Rotaract de Itanhandu.

Lançamos a Campanha  Casinha Feliz no comércio. 

Continuando os trabalhos e  seguindo os protocolos 
de segurança,  visitamos empresas em busca de 
fundos  para Campanha contra Polio divulgando o 
nome do Rotary,  da Associação de Senhoras de  
Rotarianos e  a importância  do nosso trabalho nas 
nossas  comunidades.

Fizemos visitas virtuais às  Casas da Amizade , 
reuniões da Cordenadoria, promovemos palestra 
motivacional.  Acompanhamos e incentivamos os 
trabalhos das nossas Entidades através das mídias 
sociais.  Entregaremos  Títulos  Paul Harris ao Rotary 
Club de Carmo da Mata e Mateus Leme e às ASR de 
Alfenas, Claudio, Boa Esperança e Bom Sucesso. 
Faremos entrega das premiações , troféus, bolsas e 
minos às  Casas da Amizade no nosso  Chá ,  com 
data a ser marcada.

Despedimo-nos do nosso Ano Rotário com a certeza 
do dever cumprido e gratos a Deus pela vida.

Agradecimento  às  Coordenadoras Distritais,   
Coordenadoras Assistentes, a minha Equipe  
Distrital em especial à tesoureira Vani ,  às 
secretárias Carmen e  Carol e Ana Horta pela 
confecção do Guia . À  Instrutora  Angela , à minha 
Conselheira  Magali  e a todos que me apoiaram, que 

me  incentivaram , mesmo quando os meus dias  
ficavam turvos. 

Quero expressar meu reconhecimento e carinho 
especial  às Presidentes das Casas da Amizade e as 
todas  associadas que não  aceitaram a condição de 
inércia e, atendendo ao pedido da Coordenadora, 
encontraram uma maneira segura de trabalhar em 
prol dos mais necessitados.

Agradeço , especialmente, àquelas que trabalharam 
sozinhas, representando e  protegendo assim, as 
companheiras do grupo de risco.

 Juntas  conseguimos realizar trabalhos  que abrirão 
oportunidades para muitos e,  com certeza,  
transformarão vidas nas mãos  muito bem  
preparadas,  da nova Coordenadora Andrea.

Agradeço imensamente a  colaboração  dos 
Companheiros rotarianos pela contribuição à  
Casinha Feliz nas visitas virtuais do Governador 
Silveira aos Rotarys  Clubs do  Distrito . 

Enfim,  obrigada a todos que ajudaram  com  
palavras, com ações  ainda que  pequenas,  mas 
embuídas no  grande ideal de Servir .

Chegou a hora de fecharmos mais um capítulo da 
nossa vida para logo adiante ter inspiração, 
serenidade e energia para recomeçar .

 É tempo de renascimento!

Desejo muita saúde e muita esperança a todos! 

Como dizia Fernando Pessoa:

"Tudo o que é bom dura o tempo necessário para 
ser inesquecível".

E nunca se esqueçam Companheiras : UNIDAS 
SEMPRE SEREMOS ROSAS!!!

 

Gratidão e meu eterno carinho!

Heliane Caselato Dantas

Coordenadora ASR 2020/2021
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Tem gente que Deus coloca na nossa vida só pra nos dar Paz. Que nos empurra pro melhor 
de nós, que nos guia pro caminho do bem. 
Gente que é sorriso em dia feio, que é suporte quando parece faltar chão. Que é abraço, e a 
certeza que tudo vai dar certo. Que empresta coração pra gente morar, que planta 
pensamentos bonitos nos nossos dias... 

E tem aquela amiga mais do que especial que entra em nossa vida de 
forma providencial, como você entrou na minha vida. Porque 

você tem alma bonita, que se alegra com a alegria do outro, 
que celebra as conquistas dos seus amigos, é um porto 

seguro, quando perdemos a direção. 
Você carrega o coração no olhar e, faz questão de 

plantar flores no caminho da gente. 
Ah...Pessoas como você com seu jeito e cheirinho de 
rosas, eu quero para sempre por perto, meu doce 
amiga e Coordenadora Magali! Companheira de 
Rotary, Coordenadora por duas gestões, Imagem 
Pública e Conselheira na minha gestão, uma pessoa 
especial que coloca seus sentimentos no papel 
como ninguém, uma poetisa... E minha amiga do 
coração. 
Talvez não existam palavras suf icientes e 
significativas que me permitam homenageá-la com 
justiça e com o devido merecimento. Mas tudo que 
posso fazer é usar umas simples palavras para 
agradecer.  Sua ajuda e apoio foram muito 

importantes para mim. 
Obrigada pela sua amizade, pela força e conselhos que 

você me deu nessa caminhada.
A você amiga e Coordenadora Magali, a minha 

homenagem e Gratidão!
Heliane Caselato Dantas 

Coordenadora  das ASR 
Gestão 2020/2021

Distrito 4560.
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HOMENAGENS



Carmo do  Rio Claro Pains

Companheira Ana Horta, agradecimento pelo seu apoio, por tudo que você fez se 
esmerando na confecção do meu Guia Distrital.

Desejo que toda a sua generosidade volte para você multiplicada, na forma de muita saúde, 
paz e amor.

Minha gratidão e reconhecimento!
Heliane Caselato Dantas 
Coordenadora  das ASR 
Gestão 2020/2021
Distrito 4560.
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Caxambu

Minhas queridas Coordenadoras Assistentes e minha Equipe Distrital, chegamos ao final  da nossa  
caminhada. 

Eu gostaria de agradecer a todas  pela atenção, por terem aceitado a responsabilidade de estar ao meu lado, 
cooperando, mostrando solidariedade e muitas vezes me orientando numa situação tão  adversa pela qual 
vivemos durante toda minha gestão.

Vocês  formaram uma  equipe  fantástica e quero que saibam que  foi uma  honra trabalhar com uma equipe 
tão extraordinária quanto esta!Agradeço por todo apoio recebido e por todas as dificuldades que 
conseguimos superar.

Trabalhar ao lado de pessoas tão maravilhosas, companheiras e generosas, foi um grande privilégio para 
mim. 

Vocês formaram a melhor Equipe que eu poderia desejar. 

A vocês, meu o reconhecimento e gratidão. 

Heliane Caselato Dantas
Coordenadora das ASR 2020/2021
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Para mim, um dos mais belos sentimentos é o sentimento de gratidão. Exatamente o 
que sinto  por vocês, Presidentes das Casas da Amizade! 

Obrigada por estarem comigo, desde que este período conturbado da pandemia 
começou, pelos esforços feitos, pelos desafios superados e, principalmente, pelas 
mensagens de incentivo. 

Eu creio que a energia, carinho, compreensão e apoio foram essenciais neste 
momento do ambiente virtual. Minha eterna gratidão! 

Espero poder abraçá-las, presencialmente, daqui a alguns meses.

Sentirei saudade...

Heliane Casteladto Dantas
Coordenadora 2020/2021

ÀS PRESIDENTES DAS ASRs

12JUNHO DE 2021

@useparaisodascapas
rededelojasparaisodascapas
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CONHECENDO O NOSSO DISTRITO

Carmo da Mata

Guaxupé

Iguatama

Ilicinea

Itajubá

13JUNHO DE 2021

Ilicinea

Formiga Elói Mendes
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Profissionais 
reunidos com 
o propósito de 

inspirar 
através do 

compartilham

Rotarianos, 
Rotaractianos & 

Interactianos 
que acreditam 
na importância 

de fazer a 

Nós 
acreditamos 

na 
importância 

Acreditamos 
na juventude 

e em seu 

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. 

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, 

SALAS DE 
REUNIÃO

Desenvolvemos uma sala de 
reuniões de acordo com as 

TREINAMENTOS
Treinamentos e consultorias 
personalizados para você e 
sua empresa. Desenvolvidos 

e ministrados por 

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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SAIU NA REVISTA ROTARY BRASIL!



Parabéns ao Governador Eleito José Carlos De Azevedo e sua esposa Andrea 
Azevedo pela Assembléia Distrital de Capacitação.

Inicia-se o tempo de mudanças e desejamos que o ano rotário 2021- 2022 seja 
coroado de êxito.
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DATAS COMEMORATIVAS 
DE MAIO

TUDO A VER COM ROTARY
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GRUPOS DE COMPANHEIRISMO 
DO ROTARY

Os Grupos de Companheirismo são formados por pessoas de diversos países que 
compartilham dos mesmos interesses. Participar de um deles é uma ótima maneira de fazer 
amizades no mundo todo, praticar um hobby, trocar experiências sobre a sua profissão e falar 
sobre Rotary.

Como posso me juntar a um Grupo de Companheirismo?

Os grupos são abertos a qualquer pessoa interessada no assunto. Contate o grupo do seu 
interesse diretamente pelo link fornecido abaixo.

Como posso formar um Grupo de Companheirismo?

Leia o Guia para Grupos de Companheirismo em Potencial.
Encontre outras pessoas interessadas no tópico:
Junte-se a um grupo de discussão ou forme um novo grupo.
Use o Facebook, Twitter e LinkedIn para divulgar sua ideia.
Participe da Convenção Internacional e de outros eventos.

Divulgue o grupo a líderes distritais de outros países, para aumentar o número de membros.
Envie o formulário para pedir a oficialização do grupo.

Fonte - https://www.rotary.org/pt/our-programs/more-fellowships



ASRs em Ação
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A ASR de Divinópolis-Oeste fez a doação de 167 pares de 
meias ao  Asilo Frederico Ozanan.

O  R o t a r y  C l u b  d e 
Machado destinou uma 

doação de alimentos 
ao Hospital e Asilo de 
Machado.
P a r a b é n s  a o s 
companheiros.



As companheiras da ASR de Itapecerica viveram um momento histórico neste mês de maio 
de 2021.

O poder legislativo através do Presidente da Câmara Municipal de Itapecerica, Gleyton Luiz 
Pereira, as agraciou durante a sessão solene, com o "Título de Honra ao Mérito Dr. José 
Ribeiro Pena"  em  comemoração aos 50 anos de existência de nossa Casa da Amizade.
  
Emoção e contentamento entre as companheiras que estiverem ali representando o 
dinamismo de todas:Carol, Mara Lucia Polisseni Malachias, Magali Moreira de Souza, 
Jane Melo Monteiro Rabelo e Preta, como também o Presidente do Rotary Evaldo Ribeiro 
Ferreira. Gratidão!
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ASRs em Ação
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www.casariosonline.com.br

(37) 3341-3000

ASRs em Ação



Sucesso desta parceria fantástica do Rotary Club de Oliveira,  
Rotaract e Interact. 

A Presidente Duda Gonçalves  dá o chute inicial nesta meta de 
trabalhos integrados na família rotária.  

Parabéns! 

Eles será os rotarianos de amanhã.

21JUNHO DE 2021

ASRs em Ação



A "Campanha do Agasalho" da ASR de Itapecerica  foi um sucesso.  

No dia 20/05 todas as peças arrecadadas foram entregues à Paróquia São Bento e ao 
Educandário São João Batista que assiste muitas famílias além de seus educandos. 

A Presidente Carol, Arani e Maria foram as portadoras do fruto desse trabalho.

22JUNHO DE 2021

ASRs em Ação

Na penúltima reunião do Colégio de Coordenadoras, a coordenadora 
Heliane dedicou-se a agradecer individualmente a cada companheira por 
tanto apoio e carinho recebido.  

Foi um feliz encontro online para as companheiras de descontraírem

REUNIÃO DO COLÉGIO DE GOVERNADORAS
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Homenagem do Rotary Club de São Tiago e Casa da 
Amizade as mamães!



Dia da 

Terra
Ação social realizada em parceria *SICOOB CREDMALHAS* e *Rotary Club de Monte Sião, através do 
dinamismo de sua Presidente Adriana Andreia Souza Vieira Pinheiro. 

300 cobertores doados à Assistência Municipal de Monte Sião e ao Lar São José, instituição de longa 
permanência na cidade. 

24JUNHO DE 2021

Clubes em Ação



Clubes em Ação
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PARABÉNS ROTARY CLUB DE LAVRAS 
PELOS 67 ANOS DE EXISTÊNCIA E 

BONS SERVIÇOS PRESTADOS!



Clubes em Ação

26JUNHO DE 2021

O Rotary Club de Formiga Areias Brancas arrecadou meia tonelada de 
alimentos através da Campanha de Vacinação Solidária.

Parabéns aos companheiros!
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Clubes em Ação

Rotary Club de Pouso Alegre Sul fazendo a diferença na sua 
comunidade. Feijoada em prol do Educandário Nossa Senhora de 

Lourdes.



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

• Apoio ao Meio Ambiente

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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GRANDE POSSE 
COLETIVA VIRTUAL

Damos as boas vindas aos novos 
companheiros do Distrito 4560
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Júlia Sophia Martoni D. Campos

Arquiteta
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Hércules Vinicius Santos de Oliveira
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Rotary Club de Piumhi e Rotaract Club de Piumhi participaram da primeira grande posse coletiva 
de associados do brasil.  

A maior cerimônia de posse coletiva em Rotary!  Com a presença do presidente 2020-2021 do 
Rotary International Holger Knaack.

Foram empossados a companheira Marta Aparecida de Faria junto ao Rotary Club de Piumhi, 
sendo sua madrinha a rotariana Kátia egina Faria Costa e foi empossada junto ao Rotaract Club de 
Piumhi a companheira Kátia Lopes de Brito; sendo seu padrinho o rotaractiano e rotariano  Leandro 
Ferreira Figueiredo. 
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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

37JUNHO DE 2021
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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
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IS BETTER TOGETHER LTDA
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