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VAMOS NOS DESAFIAR

A REALIZAR AINDA MAIS

esejo a cada um de vocês e suas famílias um ótimo Ano Novo 
do Rotary! Juntos, faremos deste o melhor ano das nossas vidas 

para crescermos e fazermos muito mais. Que este seja um ano de 
mudanças e que elas comecem conosco.
     É exatamente por isso que a iniciativa Cada Um Traz Um é tão importante. Durante 
este ano, eu os conclamo a sonhar com novas maneiras pelas quais o Rotary pode 
expandir seu alcance em sua comunidade e no mundo. Se cada um de nós apresentar 
um novo associado à organização, nosso quadro associativo pode se expandir para 1,3 
milhão de voluntários até julho de 2022. Então, mãos à obra! 
     Imaginem a mudança que nós, rotarianos, podemos fazer com uma base maior de 
associados! Mais pessoas para cuidar do próximo, mais pessoas servindo para 
transformar vidas. Pensem no impacto que causaremos 
ao crescermos mais e fazermos mais. Mais braços 
prontos a servir nos permitirão empreender projetos 
maiores e mais ambiciosos. E cada um de nós também 
pode continuar atendendo as necessidades nas nossas 
próprias comunidades.
     A beleza do Rotary é que o servir assume significados 
diferentes ao redor do mundo. Um elemento, entretanto, 
que podemos incorporar em todas as nossas iniciativas é 
o empoderamento das meninas. Infelizmente, mesmo 
nos dias de hoje, meninas e mulheres enfrentam 
desafios desproporcionais em todo o mundo. Temos o 
poder de liderar mudanças pela igualdade de gênero, e 
cabe a nós fazer mais projetos que promovam maior 
acesso à educação, melhores cuidados de saúde, mais 
emprego e igualdade a meninas e mulheres em todas as 
esferas da vida. As meninas são as líderes do amanhã, 
portanto, é nosso dever ajudá-las a moldar o seu futuro.
     Estes são tempos desafiadores, e eu os parabenizo 
pelos esforços no combate à Covid-19. Nenhum desafio 
é grande demais para os rotarianos. Quanto maior ele for, mais determinados ficamos 
para vencê-lo. Isso é fácil de ser comprovado com o nosso envolvimento extraordinário 
no combate à poliomielite. Possibilitamos uma vida melhor a milhões de pessoas 
quando aumentamos o seu acesso à água, ao saneamento e à higiene. Vejam o que 
fazemos todos os anos para promover a paz, mesmo onde ela é difícil de ser alcançada. 
Outro destaque vai para os nossos programas de educação básica e alfabetização, 
capazes de causar impacto em nações inteiras.
     Este ano, vamos nos desafiar a realizar mais projetos e programas de alcance e 
impacto em âmbito nacional. Este ano, vamos Servir para Transformar Vidas.

Shekhar Mehta

O maior presente que nos é dado
É o poder de tocar uma vida

Para mudar, para fazer a diferença
No círculo da vida.

Se pudermos estender
Nossas mãos e doar nosso coração e alma

A mágica vai começar a acontecer
À medida que a roda começa a girar...

Vamos girar a roda juntos
Assim, toda a humanidade poderá prosperar

Nós temos o poder e a magia de
Servir para Transformar Vidas 

Meus estimados agentes 
de transformação



Mensagem do Diretor do Rotary international
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UNIDOS SOMOS MAIS
FORTES E FAZEMOS MAIS

aúdo vocês nesta ocasião para expressar a minha 

Ssolidariedade e afeto nestes momentos difíceis que 
enfrentamos diante da crise sanitária que aflinge a 

humanidade, assim como diante dos nossos desafios de 
cada dia.

     O Rotary não está alheio a esta realidade e tem se 
erguido mundialmente com uma enorme capacidade de 
resiliência, ajudando por meio das ações que centenas de 
milhares de rotarianos e rotaractianos desenvolveram. Ações 
exemplares que enchem de orgulho aqueles que fazem parte 
do Rotary, levando-nos a olhar além de nós mesmos e a 
abraçar a humanidade.

     É hora de renovarmos nosso compromisso e de honrá-lo, 
de agirmos colocando em prática nossa vocação de serviço 
e de trabalharmos juntos para fortalecer nossos clubes, que 
são a célula básica e mais importante de nossa organização 
- e, por intermédio deles, Servir para Transformar Vidas, 
como afirma o lema do presidente do Rotary International, 
Shekhar Mehta.
   
     Sob a liderança de nossos excelentes governadores de 
distrito e presidentes de clube, é isso que faremos juntos 
neste ano rotário 2021-22. Unidos, somos mais fortes e 
fazemos mais. E essa força inabalável, iluminada por nossos 
nobres valores, princípios e ideais, é uma força-tarefa que 
faz do Rotary a principal organização de serviços do mundo - 
à qual, vocês e eu, nos orgulhamos de pertencer.
    
     Desejando a todos vocês o melhor para este novo ano 
rotário, Ihes envio um caloroso abraço.

Júlio César Silva Santisteban Ojeda

  hora derenovarmos 

Énosso compromisso e 

de honrá-lo, de agirmos 
colocando em prática 
nossa vocação de serviço
e de trabalharmos juntos 
para fortalecer nossos 
clubes
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Minhas companheiras e meus companheiros,

G
ostaria de em primeiro lugar agradecer todo o 
carinho que eu e Andrea temos recebido. 
Lamentamos não conseguir responder a tantas 

mensagens de fel ici tações, sintam-se todos 
abraçados. 

Um novo ano rotário está se abrindo e queremos dizer 
que é grande nosso entusiasmo e vontade em dar 
continuidade ao intenso e magnífico trabalho do 
querido Casal Governador Silveira e Heliane Dantas, o 
ano rotário que se findou foram meses desafiadores, a 
pandemia da Covid-19 tem cobrado um preço alto de 
todas famílias, e mesmo diante de tantas dificuldades o 
Distrito 4560 cresceu e desenvolveu.

Será de suma importância o trabalho conjunto com os 
próximos governadores, Fernando Caputo e Sérgio 
Quintanilha. O alinhamento de ideias permitirá um 
progresso contínuo que resultará no crescimento 
constante e eficaz do nosso Distrito.

Temos certeza que, assim como nós, todos da família 
Rotária do Distrito 4560 darão o melhor de si, para que 
tenhamos um mundo melhor. Do nosso lado, daremos 
todo o apoio e usaremos tudo o que a governadoria 
puder oferecer para que tenhamos êxito, colocando o 
papel do Governador sempre como COLABORADOR. 

Tanto o Governador como toda a sua Equipe 
trabalharão de forma unânime e harmoniosa para que, 
de forma colaborativa e coletiva, se chegue ao 
resultado que todos almejamos, ou seja, Clubes e 
Distrito fortes. Podem contar conosco para juntos, 
atingirmos esses objetivos.

Queremos frisar que o fortalecimento geral dos Clubes 
e do Distrito 4560 será a nossa meta maior, mas não 
pouparemos esforços para, entre outros propósitos, 
atingir os seguintes objetivos:
Cada um, traz um - Para servir e fazer mais, o Rotary 
precisa de mais associados, conclamo aos associados 
do nosso Distrito a serem catalisadores em seus 
clubes, e por meio da iniciativa "Cada um, traz um", 
estamos pedindo que cada associado traga uma 
pessoa para se associar ao Rotary dentro dos 
próximos 12 meses;
Meio Ambiente - O Conselho de Curadores da 
Fundação Rotária e o Conselho Diretor do Rotary 
International adicionaram uma nova área de enfoque: 
apoio ao MEIO AMBIENTE. A criação de uma área de 
enfoque específica para apoiar o meio ambiente dará 
aos associados do Rotary mais maneiras de criar 
mudanças positivas e aumentará nosso impacto no 
mundo. O plano de ação para o ano rotário 2021-22, 
terá como principal programa “PRESERVAR O 
PLANETA TERRA” que consistirá em plantar uma 
árvore para cada habitante nos limites do Distrito 4560, 
foi idealizado pelo brasileiro Paulo Viriato Correa da 
Costa, Presidente Mundial do Rotary Internacional, no 
período 1990-1991, o objetivo principal além de 
recuperar o meio ambiente é trazer à Fundação Rotária 

e aos clubes recursos 
para realizar seus 
projetos locais.

Mulheres em Rotary - 
F u n d a d o  p o r 
homens, houve um 
tempo em que as 
mu lheres  sequer 
eram conv idadas 
para participar de 
festivas e jantares, e 
a instituição demorou 
muitas décadas para 
aceitar o ingresso do sexo feminino em suas fileiras, 
um gravíssimo erro histórico. Seres de grande 
determinação, espírito prático e aguçado senso crítico, 
as mulheres mudaram a cara do Rotary e estão a cada 
dia conquistando o seu merecido espaço. Talvez não 
seja por outra razão que a faceta feminina do Rotary 
tanto nos encanta quanto nos inspira.

E-Club Preserve o Planeta Terra - A criação do E-Club 
Preserve o Planeta Terra irá unir as pessoas que 
querem na prática desenvolver o Meio Ambiente 
através de programas e projetos estruturados voltados 
à recuperação da natureza, a educação e ao bem estar 
social.

Diversidade, Equidade e Inclusão - O Rotary valoriza a 
diversidade e celebra contribuições de seres humanos 
de todas as origens, independentemente de idade, 
etnia, raça, cor, habi l idade, rel igião, status 
socioeconômico, cultura, sexo, orientação sexual ou 
identidade de gênero. Diversificar significa incluir 
pessoas de diferentes grupos no clube. Além de ser 
uma ótima fonte de inovação, este aspecto é um dos 
valores da nossa organização. Ter associados com 
experiências e pontos de vista diferentes ajuda o clube 
a ampliar seus conhecimentos sobre a comunidade, 
entender seus problemas e buscar soluções. 
Diversificar o clube não significa apenas incluir 
pessoas diferentes, mas garantir que elas trabalhem 
bem juntas.

A escolha do lema “Servir para Transformar Vidas” para 
o ano rotário 2021-2022 mostra claramente a intenção 
de nosso Presidente de RI Shekhar Mehta e sua 
esposa Rashi em nos inspirar, motivar e impelir para 
que os objetivos possam ser atingidos com sucesso. 
Temos total confiança que, se caminharmos juntos, 
tudo poderá ser possível.

Então, irmanados e em perfeita sintonia, vamos dar as 
mãos e caminhar juntos, com respeito, humildade, 
amor e tolerância, tendo sempre em mente as 
proposições da Prova Quádrupla, a qual será a base de 
todo o nosso trabalho. Desta forma, iremos conseguir 
continuar engrandecendo os nossos Clubes, o nosso 
Distrito e a nossa Instituição, iremos SERVIR PARA 
TRANSFORMAR VIDAS.

José Carlos de Azevedo - Governador 2021-2022

Mensagem do  Governador 2021-22



Mensagem 
da Coordenadora Distrital

Andréa Azevedo

m novo Ano Rotário tem início com o 

Ulema “Servir para Transformar Vidas”.  
O presidente do Rotary International, 

Shekhar Mehta, incentiva os associados a se 
envolverem mais em projetos humanitários, 
dizendo que servir e cuidar do próximo é a 
melhor maneira de viver, pois ao transformar a 
vida de outras pessoas, você também 
transforma a sua.

A Casa da Amizade, assim como o Rotary, é 
uma reunião de voluntários, pessoas que dão 
de si em favor dos mais necessitados, que 
deixam de lado seus interesses particulares 
para trabalhar em favor do próximo, sacrificam 
momentos de lazer para trabalhar pela 
comunidade, ajudam ao próximo sem esperar 
nada em troca.

É com alegria que convidamos todas as 
senhoras que queiram dedicar um pouco do 
seu tempo ajudando creches e asilos, 
confeccionando pijamas, camisolas e roupas 
infantis. Esperamos novas voluntárias de 
braços abertos. Como é bom servir!

As Casas da Amizade a cada dia se renovam, 
se fortalecem na parceria com o Rotary, 
quando abraçam projetos com amor e 
entusiasmo, levando alegria através de ações 
e benefícios às comunidades.
Me surpreendo sempre com os diversos 
projetos realizados e que, através dos 
mesmos, doam o que há de melhor: o amor ao 
próximo. 

Companheiras e amigas, os girassóis 
procuram a luz do sol, perseguem a LUZ, em 
dias nublados, elas se voltam umas para as 
outras para dividirem entre si as suas energias. 
Não ficam abatidas, nem cabisbaixas, olham 
umas para os outras.
É a natureza nos ensinando.
Se não tem sol todos os dias, temos uns aos 
outros.
Sejamos girassóis sempre na vida de alguém.
Sejamos LUZ.

Andréa Luiza Bastos de Oliveira Azevedo
Coordenadora da ASR, 2021-2022
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A Susanne e eu gostaríamos de agradecer ao pessoal que 
organizou tudo com tanta perfeição, a todos os oradores, 

artistas, painelistas, facilitadores e, claro, a todos os 
participantes. Tudo o que fazemos no Rotary abre uma 

oportunidade para alguém, - em algum lugar.

 Holger Knaack



Reunião Presidentes e Equipe Distrital
JUL

17
2021
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Ÿ Lançamento do Programa PRESERVE O 

PLANETA TERRA se dará em data a ser 

definida, juntamente com o Seminário 

Distrital do Meio Ambiente, em breve 

mais informações

Ÿ Aos clubes que incluírem NOVOS 

ASSOCIADOS: enviar ao Secretário Distrital, 

João Rosa, o nome do novo associado e o 

padrinho para que possamos enviar um 

certificado de reconhecimento pelo trabalho 

de crescimento do Rotary e do Distrito 4560.

www.preserveoplaneta.rotary4560.org.br

ACESSE O SITE



O Governador Silveira nos deixou essa mensagem:
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u e r i d o s  C o m p a n h e i r o s ( a s ) 

Qrotarianos(as), Rotaractianos(as) e 
Interactianos(as).

Meus Companheiros e Companheiras!
Eis que é chegado o momento final...
Mais que isso, é chegado o momento mágico!

Assim me expresso porque hoje, apesar de não 
ter podido contar com o calor humano dos 
encontros presenciais, pude sentir esse 
mesmo calor humano através das plataformas 
virtuais, me senti acolhido em família, quando 
era recebido em seus lares, através de telinhas 
minúsculas, antagonicamente proporcional ao 
seu tamanho, ou seja, quanto menor a imagem, 
maior era a aproximação, maior era a 
irmanação e, mais ainda, maior era a 
emanação de um calor  incr ivelmente 
contagiante, magnetizante, vibrante, enfim, me 
senti como um integrante de cada família que 
visitei através das plataformas virtuais.

Quem poderia imaginar, dois anos atrás, que 
um vírus traiçoeiro, oportunista e cruel estava 
p o r  v i r.  D i z i m a n d o  fa m í l i a s,  l eva n d o 
companheiros, amigos, o vizinho, o familiar, o 
cliente, o passante, o importante e o não 
importante. Um inimigo invisível que tem como 
atributo não fazer acepção.  

Por conta disso tudo, nosso mandato foi todo 
ele realizado de maneira atípica. Por causa 
d e s s a  PA N D E M I A  d o  C O V I D - 1 9  n ã o 
conseguimos visitar sequer um clube rotário. 
Fosse ele Rotary, Rotaract ou Interact. Nada 
presencial! Nem mesmo um aperto de mão, 
meus companheiros! Abraço? Nem pensar! 
Almoços, jantares, cafezinhos...Deixa pra lá!!!

Duro, meus diletos companheiros! Cruel!!! 
Inacreditavelmente acachapante!!!

Mas, foi nessa overdose de crueldade que o 
Rotary, através de seus rotarianos, mostrou 
força, capacidade de transformação, enfim, 
transformamos o “copo meio vazio, numa linda 
e desafiante taça meio cheia”.
Perderam os espalhadores do mau agouro, 
perdeu o vírus. Ganharam os rotarianos 
visionários, que fizeram o Rotary crescer, 
mesmo quando um certo inimigo invisível 
insistia – e ainda insiste – em dizer não!

Nós dissemos sim!!! Sim ao crescimento real! 
S i m  a o  D e s e n v o l v i m e n t o  d o  Q u a d ro 
Associativo! Sim ao verdadeiro rotarismo. 
Enquanto uma minoria retrógrada e hesitante 
se debatia em incrementar a família rotária, 
uma maioria pujante e hesitosa cresceu Rotary 
e, felizmente nos ajudou a nos afastar do 
fantasma do redistritamento.

Muito disso devo a cada Presidente de clube. 
Foi por eles, pelo trabalho, espírito de 
liderança, carisma e discernimento que 
conseguimos elevar nosso quadro associativo 
para além dos 1100 associados.

Com o apoio de muitos companheiros, mesmo 
num momento tão trágico conseguimos fundar 
três Rotary Clubs Satélites: ROTARY CLUB 
SATÉLITE DE TRÊS CORAÇÕES – FERNÃO 
DIAS, ROTARY CLUB SATÉLITE DE VARGINHA 
– EMMA HILDINGER, ROTARY CLUB SATÉLITE 
DE VARGINHA – CAMBUQUIRA e um Rotary 
Club convencional, o ROTARY CLUB DE 
CONCEIÇÃO DO RIO VERDE.

ACONTECEU



CURIOSIDADES DO MUNDO ROTÁRIO
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Enquanto alguns poucos nada fizeram, outros 
foram verdadeiros heróis rotários, regatando 
antigos companheiros e arregimentando 
valorosos seres humanos dentro de sua 
comunidade, enriquecendo e valorizando a 
Família Rotária. A estes verdadeiros “heróis da 
resistência”, a minha gratidão e o meu 
reconhecimento.

Em meio ao flagelo do vírus, conseguimos 
fundar, ainda três Rotaract Clubs, sendo eles, 
ROTARACT CLUB DE POÇOS DE CALDAS, 
ROTARACAT CLUB DE OLIVEIRA e ROTARACT 
CLUB DE FORMIGA – AREIAS BRANCAS.

Quero agradecer o empenho da RDR, Lais 
Eduarda Nunes, que muito se desdobrou na 
fundação desses clubes de Rotaract, bem 
como cuidou com carinho, dedicação e 
verdadeiro amor rotário, dos Rotaracts do 
nosso Distrito.

Também quero agradecer a RDI Ana Beatriz 
Novais de Jesus, por seu igual empenho, 
dedicação e carinho para com os nossos 
clubes de Interact.

Aos nossos Governadores e Governadora 
A s s i s t e n t e s ,  q u e  n o s  a j u d a r a m  n a 
administração do nosso Distrito, toda a minha 
gratidão, o meu reconhecimento, a minha 
reverência, o meu respeito e admiração.

Vocês foram magníf icos,  destemidos! 
Abnegados em suas missões, totalmente 
dedicados a ajudar os companheiros de suas 
respectivas áreas, na solução de problemas, 
dúvidas e aflições, situações normais em 
tempos normais, mas, que se agigantaram nos 
tempos pandêmicos. Contudo, mesmo assim, 
não se furtaram a se desdobrar, ajudar, 
encontrar a solução.

Vo c ê s,  m e u s  q u e r i d o s  G ove r n a d o re s 
Assistentes,  aplainaram meu tortuoso 
caminho, ajustaram as velas de cada nau 
ch a m a d a  ' Ro t a r y  C l u b ' ,  fa ze n d o  q u e 
navegassem em águas menos profundas e 
revoltas.

Resultado disso? Nosso crescimento real e 
exponencial. Nosso distanciamento do 
fantasma do redistritamento.

E s t e n d o  m e u  r e c o n h e c i m e n t o ,  m e u 
agradecimento, minhas reverências ao nosso 
Coordenador dos Governadores Assistentes, 
que tanto nos ajudou, que tanto auxiliou, 
sugeriu, aconselhou, resolveu!!! Sempre 

atento e cooperando em nossas reuniões, 
ajudando e solucionando os problemas dos 
nossos companheiros e companheiras.

Cabe aqui o mesmo reconhecimento a toda 
equipe Distrital, que não me abandonou, não 
me desarvorou. Pelo contrário, transformou 
nossos caminhos áridos e inóspitos, em sendas 
e veredas fáceis, amainadas e menos penosas. 
O sucesso dessa gestão devo a todos vocês, 
meus verdadeiros e fiéis companheiros. A 
todos vocês, de coração, de alma aberta: 
“Deus lhes pague”.

Nosso querido Bituca, o Milton Nascimento, 
exímio poeta e compositor, que viveu toda sua 
infância e juventude pisando neste mesmo 
chão que hoje pisamos, escreveu um dia que há 
canções e há momentos que não sabemos 
como explicar, onde a voz é um instrumento, 
que a gente não pode controlar. Ela vai ao 
infinito. Ela amarra a todos nós. Ela é um só 
sentimento...

Pois eu lhes digo, caros companheiros, que é 
este o momento que passo, porque eu não 
encontro mais palavras certas e até mesmo a 
voz me falta.

Ela vai realmente ao infinito e retorna se fim, 
sem a palavra ou a expressão certeira. Porque 
de todos os momentos, porque de tudo que vivi 
neste ano rotário, me falta a palavra e a voz 
para agradecer o apoio e o desprendimento da 
minha família.

Principalmente minha família, minha esposa 
Heliane, que a todo momento esteve comigo, 
nas horas difíceis, nas horas alegres, no leito 
hospitalar, se desdobrando em duas, três, 
quatro por mim, pelo Rotary e por sua mãe.

Foram momentos de provação, onde a fé, o 
z e l o ,  o  c a r i n h o ,  a  d e d i c a ç ã o ,  o 
desprendimento, o comprometimento e, 
sobretudo o amor, soaram como notas 
musicais.

Família querida, saibam vocês que eu só venci 
essa batalha, eu só combati esse bom combate, 
porque durante todo esse tempo, a canção que 
me soou aos ouvidos, foi a canção entoada por 
vocês, mostrando que eu nunca, jamais, em 
tempo algum, estive sozinho.

Em todos os momentos, eu pude contar com 
vocês!
Obrigado Família!
Obrigado Rotary!
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Na modalidade hibrida aconteceu a Reunião do Colégio 
de Governadores do D- 4560. 

POSSE DO GOVERNADOR 2021-22 
E DA COORDENADORA DAS ASRs

ACONTECEU
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ACONTECEU

https://www.rotary4560.org.br/portal/50a-conferencia-distrital/



MAIS FOTOS DO EVENTO:
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Fe l i z e s  r e c e b e m o s  o 
Representante Pessoal do 
P re s i d e n t e  d e  Ro t a r y 
I n t e r n a t i o n a l  H o l g e r 
knaack, o Governador 
2 0 0 7 - 0 8  J o s é  N e l s o n 
Carrozzino Filho e esposa 
Rosa Maria Carrozzino, do 
D- 4571. 

ACONTECEU
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A Roda Rotária girou mais uma vez para 
dar início a um novo tempo.

Inicia-se, em primeiro de julho, mais um ano rotário…

E a COORDENADORIA DISTRITAL entrará em um novo 
ciclo, traçado pela nossa  Coordenadora eleita Andrea, 
com a oportunidade de recomeços para transformar 
vidas e de plantar novas esperanças no coração de cada membro da Associação de Senhoras de 
Rotarianos.
Os tempos difíceis estão ficando para trás. E, com fé, vamos acreditar, confiar e seguir com o nosso ideal 
de SERVIR aos mais necessitados.
Bem-vinda, Coordenadora Eleita Andréa, a um mundo de amizades verdadeiras, de carinho, de apoio, de 
comprometimento às causas sociais, um dos mais belos talentos que recebemos de Deus!
Saiba que, a partir de agora, suas ações ganharão uma dimensão ainda maior e a grandeza de seus atos 
contribuirá para o crescimento daqueles que serão beneficiados durante sua gestão.
Nós a conhecemos o suficiente para termos certeza de que será bem-sucedida, pois você está muito bem 
preparada e demonstrará sua competência nesta sua nova jornada. A vida é uma travessia constante é 
preciso ter coragem e sabedoria para  avançar e também recuar.
E você saberá!
Seu trabalho fará a diferença e será inspiração para todas nós! Irá nos conectar umas às outras e abrirá 
grandes oportunidades para servir e transformar 
vidas!
Nessa nova caminhada seja como o girassol, 
busque sempre a luz. E que sua luz interior possa 
iluminar àqueles que  estarão  ao seu redor.
Desejamos-lhe muito sucesso nessa missão tão 
nobre! Que esse novo Ano Rotário seja repleto de 
grandes conquistas e que você possa viver 
momentos especiais e inesquecíveis!
Parabéns a você e a toda sua Equipe Distrital!

Heliane Dantas
Coordenadora da Asr 2020/2021

O Projeto " Casinha Feliz " iniciará 
nova viagem nas mãos da 

Coordenadora Andrea Azevedo . 
Siga cofrinho estrada afora, 

salvando muitas crianças da Pólio. 
Viva este momento encantador!

ACONTECEU
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Caxambu
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A  Medalha GOVERNADOR GUARACY DE 
CASTRO NOGUEIRA, coube ao estimado 
companheiro Nino Sérgio de Rezende do 
RC.Guaxupé. 

Só quem é possuidor desta honraria sabe de sua 
importância.
Governador Guaracy foi um ícone rotário. 
É inesquecível a todos que tiveram o privilégio de o 
conhecer.  
Companheiro Nino é merecedor pelo árduo 
trabalho que vem desenvolvendo no D- 4560. 
Um homem íntegro,  competente e de virtudes 
singulares. 

ACONTECEU

AGRADECIMENTO

HONRARIAS DO DISTRITO 4560



Maria Luiza Couto

Rotary Club Satélite de Varginha 
Emma Hildinger

Padrinho »

Eveline Faus�no Campos

Rotary Club Pouso Alegre das 
Geraes

Padrinho : Aroldo Campos

Gustavo Souza de Alencar e 
Silva

Rotary Club de Poços de Caldas

Padrinho : Valdir Perez

Ronaldo de Alencar e Silva

Rotary Club de Poços de Caldas

Padrinho : Valdir Perez

Henrique Tadeu Fiuza Costa

Rotary Club de Formiga

Madrinha : Maria Biatris de Paula 
Fiuza

Luiz Augusto Almeida

Rotary Clube Três Corações

Padrinho : William Oliveira Vilela

Márcio Lopes de Oliveira

Rotary Club de Formiga

Madrinha : Maria Biatris de Paula 
Fiuza

Igor Gonçalves Vilela 

Rotary Clube Três Corações

Padrinho : William Oliveira Vilela

Henrique Tadeu Fiuza Costa

Rotary Club de Formiga

Madrinha : Maria Biatris de Paula 
Fiuza

Márcio Lopes de Oliveira

Rotary Club de Formiga

Madrinha : Maria Biatris de Paula 
Fiuza
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ACONTECEU
     na CONFERÊNCIA            

NOVOS COMPANHEIROS 
EMPOSSADOS

Madrinha:Carmen Toledo Da Pós
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Antônio Vicente De Mira Neto

Rotary Club de Ouro Fino

Padrinho : Jefferson Luis Dias

Ivan Ba�sta Tavares

Rotary Club de Ouro Fino

Padrinho : Jefferson Luis Dias

André Carlos Carneiro

Rotary Club de Ouro Fino

Padrinho : Jefferson Luis Dias

Benedito Mervy Colombo

Rotary Club de Ouro Fino

Padrinho : Jefferson Luis Dias

Paulo Marcos Ferreira Santos

Rotary Club de Ouro Fino

Padrinho : Jefferson Luis Dias

Sílvio Tavares Júnior 

Rotary Club de Ouro Fino

Padrinho : Jefferson Luis Dias

Karina De Paula Anastácio

Rotary Club de Ouro Fino

Padrinho : Jefferson Luis Dias

Sérgio Rodrigo Bueno

Rotary Club de Ouro Fino

Padrinho : Jefferson Luis Dias

Vânia Aparecida Vieira Couto

Rotary Club de Ouro Fino

Padrinho : Jefferson Luis Dias

Ana Maria Ferreira Teixeira

Rotary Club de São Tiago

Madrinha: Roberta Xavier Castro

Suzete Aparecida Galvão Lima

Rotary Club de Ouro Fino

Padrinho : Jefferson Luis Dias

Paulo Henrique Chiste Da Silva

Rotary Club de Ouro Fino

Padrinho : Luiz De Araujo Filho

Dalton Silva Jr

Rotary Clube Satélite Três Corações 
- Fernão Dias

Padrinho : Felipe Eduardo Nogueira

Alisson Araujo Xavier Brandão 

Rotary Clube Satélite Três Corações 
- Fernão Dias

Padrinho : Felipe Eduardo Nogueira



Cris�ano Omar dos Santos

Rotary Club de São Tiago

Madrinha: Vani Costa Beze

Luciana Leite Caputo

Rotary Club de São Tiago

Padrinho: Fernando Caputo

Vicente de Paulo Teixeira

Rotary Club de São Tiago

Padrinho: Paulo Ananias Campos

Wagner Resende da Silva

Rotary Club de São Tiago

Padrinho: Fernando Caputo

Maria Teresa de Souza Dias 
Cou�nho

Rotary Club Guaxupé Cafezais

Padrinho: Walmor Zambro�

Magali Vilas Boas de Oliveira

Rotary Club de Lavras

Padrinho: Geraldo Bertolucci Júnior

Daniela Alves da Silva

Rotary Club Guaxupé Cafezais

Madrinha: MariaTeresa Salles

Antônio Carlos de Melo Júnior

Rotary Club Guaxupé Cafezais

Padrinho: Ronaldo Gonçalves 
Bolonha

João Sávio Corgosinho Júnior

Rotary Club Guaxupé Cafezais

Padrinho: Geraldo Bertolucci Júnior

Lourenço Ricardo de Oliveira

Rotary Club Guaxupé Cafezais

Padrinho: Geraldo Bertolucci Júnior
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´´Preserve o Planeta Terra´´ já é um sucesso! 

O governador José Carlos de Azevedo, foi ao Estado do Paraná para receber a doação de 250.000 mudas 
de árvores, que o governo do estado e o Distrito 4710 estão doando ao nosso programa.

Ele faz um pedido: 
``Peço a todos que sejam atuantes no sentido de recuperar a natureza e trazer recursos aos seus clubes 
para as suas ações sociais. Em breve iremos falar a cada um de vocês para implementar imediatamente 
esse programa. Serão recursos à Fundação Rotária e aos seus clubes.´´

PARCERIA COM DISTRITO 4710 
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MEIO AMBIENTE

O Conselho de Curadores da Fundação Rotária 
e o Conselho Diretor do Rotary International 
adicionaram uma nova área de enfoque: apoio 
ao MEIO AMBIENTE. 

Mais de US$18 milhões em Subsídios Globais da 
Fundação foram alocados a projetos 
relacionados ao meio ambiente durante os 
últimos cinco anos. A criação de uma área de 
enfoque específica para apoiar o meio ambiente 
dará aos associados do Rotary mais maneiras de criar 
mudanças positivas e aumentará nosso impacto no mundo.
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Sensacional esta campanha do 
R.C.Divinópolis -Leste. Campanha do 
cobertor vai aquecer muitas famílias neste 
inverno.  
Parabéns ao clube e a Coordenadora 
Marilene Rodrigues Ferreira  que colocou a 
mão na massa.

O Rotary Club de São Tiago 
visitou o Albergue São Francisco de 
Assis para fazer a doação de 42 pares 
de meias e uma toalha de boca 
bordada com o nome de cada 
residente.

Um gesto simples e singelo porém 
repleto de amor que demonstra o 
nosso carinho e respeito pelos nossos 
queridos idosos!

O amor 
aquece 

os corações!

Clubes em Ação



Ilicinea
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II Bazar do Bem do Rotary Club de São 
Tiago!

Aconteceu dia 30/06 o Bazar Beneficente 
Virtual do Rotary em prol a ampliação do 
nosso Banco de cadeiras de rodas e banho e 
demais trabalhos do nosso Club!

Foi um sucesso!

Foram 5 horas de Live onde tivemos mais de 
150 pessoas presentes virtualmente!

Clubes em Ação

Foram adquiridas 42 cadeiras de roda e 30 cadeiras de banho.

Ação do Rotary Club de Elói Mendes, um clube que vive o rotarismo. 
Parabéns! 
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Mais uma Feijoada Tradicional do Rotary Club de Machado. 
Foram 350 unidades vendidas com entrega em sistema Drive Thru.

Parabéns aos companheiros e companheiras!

Clubes em Ação

O Rotary Club de Arcos, 
fez a entrega de 100 un 
de Kit de Higiene, para 
pessoas em estado de 
vulnerabilidade social 
em função da pandemia.

Os Kits serão 
distribuidos pela 
Sociedade São Vicente 
de Paula, que ja tem 
cadastradas pessoas 
com necessidades 
destes donativos.

Parabéns ao clube e ao 
Presidente Antônio 
Vieira . 
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O Rotary Club de São Tiago e Casa da 
Amizade realizaram a doação de 3 
cadeiras de rodas ao hospital São Vicente 
de Paulo!

As cadeiras foram recebidas com muita 
alegria pelo Gestor Hospitalar Whilton 
Rocha.

``Neste momento difícil que vivemos devido 
a Pandemia nos sentimos felizes em poder 
contribuir com nossa comunidade e com as 
pessoas que precisam!´´

Que Deus abençõe a todos, que cure os 
doentes e que essa Pandemia acabe logo, 
são os desejos de todos!

Clubes em Ação

“Com amor, Progressista Itaúna, O teu povo jamais te faltou. ”
Todos nós precisamos respirar aliviados.
Um pouquinho por vez é muito importante para manter vidas.
A contribuição que conseguimos para o nosso Hospital Manoel Gonçalves continuou 
atendendo a todos. As doações foram revertidas em reposição/recarga de oxigênio.
Venho trazer a cada um de vocês a nossa gratidão pela participação e contribuição.
Graças a vocês, pessoas solidárias e atuantes, a Live Respirar! Foi um sucesso!
Certamente Itaúna só tem a ganhar…
Mais uma vez, receba nossos agradecimentos!

Entrega da Doação ao Hospital Manoel Gonçalves da Campanha Respirar!
Rotary de Itaúna - Cidade Educativa

OBRIGADO!



     O Rotary Club de Pouso 

Alegre Sul realizou a entrega de 

cestas básicas para 13 famílias 

do Acampa.

Rotary: Dar de si, antes de 

pensar em Si.

Registro da reunião com os companheiros do Rotary 
E- Club Fernão Dias. 
Uma generosa acolhida do presidente Tiago e 
associados. 
Fazendo novos amigos e revendo outros. 

Tema da noite desenvolvido pelo presidente Tiago: 
Bitcoin, uma corretora de sucesso. 

Clubes em Ação
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Clubes em Ação

Na pessoa do presidente do ano 
rotário 2020/2021 senhor Cláudio 
Schetine e companheiros Edivander 
(Mutuca) e Betinho do Aníbal, foi 

entregue ao Hospital São Francisco de Iguatama representado pela secretária de 
saúde senhora Aline e pelo prefeito municipal senhor Lucas Vieira cadeiras  de 
rodas e de banho.

Agradecemos sempre nossos parceiros:

Vereador Betinho do Aníbal 
AGIL 
Posto e restaurante Douradao
Mercearia Brito 
Supermercado Iguasuper
Contabilidade Borges 
MACIL 
GA Emílio 
Vialat

ROTARY CLUB abrindo sempre oportunidades!!
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O Rotary Club de Iguatama faz a diferença!
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O Rotary Club e a Casa da Amizade de Monte Sião foram contemplados com um projeto do 
Fórum da Comarca de Monte Sião, para o BANCO DE CADEIRAS DE RODAS E MULETAS E 
KITS MATERNIDADE E BEBÊ para gestante carente do município, à frente do programa a 
Presidente 2020-21 Adriana Andréa que será efetivado neste ano rotário pelo Presidente do 
Clube Flávio Le Grazie, para o kit gestantes e bebês.

O valor é de R$.17.500,00 e para o Banco de Cadeira de Rodas o valor é de R$.15.000,00.

Clubes em Ação
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Panorâmica virtual do 42 ENCONTRO 
DISTRITAL realizado neste 1º de Junho. 
Destaque especial ao Governador João 
Otávio Veiga Rodrigues 2016- 2017, 
Observador de Rotary, pelo seu brilhante  
pronunciamento e à participação da 
patrona Adriane Fenelon Coutinho 
Barbosa.
Foi uma prece às nossas Associações e 
um ato de extrema consideração.  
Prazer tê-los conosco nesta noite 
gloriosa

ASRs em Ação



ASRs em Ação
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ASRs em Ação

Resultado do trabalho incansável da Coordenadoria através 
do Projeto " Casinha Feliz"  e doações para o Programa Pólio 
Plus.

Está ai o resultado dos que concorreram e foram 
contribuintes da Fundação Rotária.  

Os dois primeiros deram destinados a Rotary e os demais as 
Casas da Amizade.  

Parabéns aos contemplados. 

O sorteio dos  Títulos Paul Harris

Alfenas
Boa 

Esperança
Bom 

Sucesso

A Casa da Amizade de Oliveira doou às 
23 residentes do Asilo das Velhinhas 
Santo Antônio, 02 pares de meia, 
embrulhados para presente, além de 
vários pares avulsos para uso eventual, 
além de 01 caixa de bolacha de 
maizena e 01 caixa de bolacha de água 
e sal, estas últimas uma doação do 
Governador 2017/2018, João Bosco 
Ribeiro Béze, a quem agradecemos 
muito. 
Tentamos com isto esquentar os 
pézinhos das nossas velhinas 
neste inverno que se aproxima 
e fazer o lanche da tarde tornar 
muito saboroso.

Carmo da 
Mata

Claudio Mateus 
Leme
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ASRs em Ação

Fruto da " Campanha do 
Lacre." 
Cadeira de Banho e de 
rodas.
É com grande 
satisfação que nossa 
dinâmica Presidente 
Carol fecha com chave 
de ouro seu trabalho.  

A família da companheira Adriana Diniz Nunes, 
sua irmã Maria Geralda Nunes, organizaram uma 
farta doação de cobertores para uma família 
carente da comunidade do Cafofo.

Aquecer é um gesto de amor. 

A Presidente Carol e companheira Maria foram as 
associadas escolhidas para acompanhar a 
companheira Adriana.  

Juntas formamos uma corrente do bem.  
Recebemos 01 cadeira de banho, muletas, 
bengalas como doação para empréstimo. 
É uma ação social da nossa C.A. 
Nossa Presidente Carol vê possibilidades 
de servir em tudo o que idealiza. 
Atender a um enfermo é um benefício 
próprio sem limite.

ASR DE ITAPECERICA



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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VOCÊ PODE 



Wellington José Borges - Rotary Itaúna Cidade Educativa

WPP: (37) 98412-9191

imagem.publica@rotary4560.org.br

Envie suas fotos para a Revista Rotary Brasil

Site do Distrito 4560 (rotary4560.org.br)

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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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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IS BETTER TOGETHER LTDA
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