
ano rotário 2021-22
José Carlos de Azevedo

Mês do Desenvolvimento 
do Quadro Associativo 
e de Novos Clubes Distrito 4560

Rotary

Edição 02 | Agosto de 2021 



2AGOSTO DE 2021

R$ 5,13

AGOSTO 2021

índice

03 - O Distrito 4560 na WEB

04 - Mensagem do Presidente de RI

05 - Mensagem do Governador Distrital

06 - Mensagem da Coordenadora das ASRs

07 - Visita a Bandeirantes - Distrito 4710

08 - Agenda e avisos distritais

09 - Calendário de Visitas do Governador

11 - Diferença entre distintivo, pin e bóton

12 - Campanha #InformaçãoSalvaVidas

13 - Presidente do RI para o ano rotário 2023-24

14 - Novas Lideranças na família rotária

29 - Meu Distrito transforma vidas

30 - Divulgue os projetos do seu clube

31 - Clubes em ação

36- ASRs em ação

39 - Um pouco de história

40 - Mensagem de Caio Cruz

43 - ABTRF

44 - Hepatite Zero

45 - Canais de comunicação

46 - Rotary Leader

49 - Fundação da ABROL - Sul de Minas

50 - Apoiadores da governadoria 2021-22

51 - Empresas Cidadãs

Dólar Rotário
Presidente do Rotary International
Shekenar Mehta
Rotary Club de Calcuttá - Mahanaga
Índia

Diretor do Rotary International
Julio Cesar Silva Santisteban Ojeda
Rotary Club de El Rímac
Peru 

Rotary International Brasil Office 
RIBO
Edilson M. Gushiken

Governador do Distrito 4560
José Carlos de Azevedo
Rotary Club de Monte Sião

Coordenadora da ASR
Andrea Luiza Bastos de Oliveira Azevedo
Rotary Club de Monte Sião

Instrutor Distrital
Luiz de Araújo Filho 
Rotary Club de Ouro Fino 

Governador Eleito 2022-23
Fernando Caputo
Rotary Club de São Tiago

Secretário Executivo Distrital
Wellington José Borges
Rotary de Itaúna – Cidade Educativa

Secretário Distrital
João Pereira Rosa
Rotary Club de Pouso Alegre - Sul

Tesoureiro Distrital
Sebastião Wagner Valim
Rotary Club de Varginha

Escritório da Governadoria
Rua Marcelino Rezende, 72  - Bairro 
Catanduvas 
Varginha-MG – CEP. 37006-260.

Criação e Diagramação
Entervia Tecnologia e Trein. Ltda
Av. Dr. Miguel Aug. Gonçalves, 1508
Graças - Itaúna - MG 
CEP: 35681-147



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!

3AGOSTO DE 2021
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CRESCER MAIS PARA FAZERMOS MAIS
 Saudações, meus caros agentes de transformação, 

 Neste mês, ao nos concentrarmos no aumento do nosso quadro 
associativo, peço a vocês que imprimam sua marca na história. Por mais de 
20 anos, o número de associados do Rotary permanece estagnado em 1,2 
milhão. Somos uma organização vibrante com 116 anos de história, que 
reúne pessoas em cerca de 220 países e regiões geográficas e ostenta um 
rico legado de trabalho na erradicação da pólio e em outros programas. O 
Rotary mudou bastante as nossas vidas e as vidas de muita gente. Como 
servimos para transformar vidas, vocês não acham que poderíamos ter um 
impacto ainda maior no mundo se mais pessoas estivessem praticando 
nossa máxima de Dar de Si Antes de Pensar em Si?
 Minha visão é aumentarmos o quadro associativo do Rotary para 1,3 
milhão de pessoas até julho de 2022. O chamado para essa ação é simples: 
Cada Um Traz Um. Desejo que todos os rotarianos e rotaractianos 
apresentem um novo associado ao seu respectivo clube.
 Como o Rotary se baseia na associação, nossos associados são nosso 
maior patrimônio. São vocês que contribuem generosamente à Fundação 
Rotária. São vocês que sonham alto para espalhar o bem no mundo por meio 
de projetos significativos. E, claro, são vocês que nos colocam muito próximo 
da erradicação mundial da poliomielite.
 Ao tornarmos o quadro associativo uma prioridade em 2021-22, 
vamos nos concentrar na diversidade, alcançando os mais jovens e, 
especialmente, as mulheres. Todo clube deve comemorar a chegada de seus 
novos associados e todo aquele que trouxer um novo companheiro ou 
companheira será pessoalmente reconhecido por mim. Aqueles que 
obtiverem sucesso em trazer 25 ou mais associados farão parte da nossa 
nova Sociedade de Desenvolvimento do Quadro Associativo.
 Ao compartilharmos o Rotary com outras pessoas, precisamos nos 
certificar de que estamos engajando esses novos associados – porque um 
rotariano engajado é um recurso imenso. E lembrem-se: engajar nossos 
atuais associados e mantê-los em nossos clubes é tão importante quanto 
trazer novos. Estejamos prontos também para criar novos clubes, 
especialmente aqueles que sejam flexíveis.
Estou muito otimista com os clubes que realizam reuniões virtuais ou 
híbridas. Os clubes satélites e os clubes baseados em causas também 
podem ser formas muito eficazes de fazer o Rotary crescer.
 À medida que crescermos mais, seremos capazes de fazer mais. 
Vamos continuar empoderando as meninas por meio do nosso trabalho em 
cada uma das áreas de enfoque. Bolsas de estudo, banheiros nas escolas, 
educação em saúde e higiene – há muito o que podemos realizar por elas. Os 
projetos no meio ambiente estão despertando interesse mundo afora. 
Participe de iniciativas locais e internacionais para fazer deste um mundo 
melhor para nós e para as demais espécies com as quais compartilhamos a 
Terra.
 Cada um de vocês é um embaixador do Rotary e todo o trabalho 
maravilhoso realizado pelos associados deve ser compartilhado também 
com o público externo. Usem as redes sociais para contar histórias sobre Dar 
de Si Antes de Pensar em Si a seus amigos, colegas e familiares.
 Por fim, estou desafiando todos os clubes do mundo a planejar pelo 
menos um Dia do Voluntariado do Rotary, um evento que reúna pessoas de 
dentro e de fora do Rotary para celebrar e mostrar o trabalho dos nossos 
clubes na comunidade. Visitem rotary.org para saber mais sobre todas essas 
iniciativas, além de outras maneiras de Servir para Transformar Vidas.

Com a iniciativa
Cada Um Traz Um,
espero atingirmos
1,3 milhão de
associados até
julho de 2022
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Mensagem 
do  Governador 2021-22

José Carlos Azevedo

Nós comemoramos o Mês do Quadro 
Associativo e Expansão em agosto. A razão 
para lembramos da importância de nossos 
associados logo no início de cada ano rotário 
é  q u e  n u n c a  é  c e d o  d e m a i s  p a r a 
trabalharmos pelo aumento do nosso quadro 
associativo.
Nossa organização está em 218 países, com 
1 . 1 7 7 . 0 0 0  r o t a r i a n o s  e  2 2 2 . 0 0 0 
rotaractianos fazendo a diferença no mundo.
O Distrito 4560 é composto por 61 clubes e 3 
clubes satélites, num total de 1.127 
rotarianos, 23 clubes de rotaract e 266 
rotaractianos, 17 clubes de interact com 215 
interactianos e 19 Casas da Amizade conta 
com 228 associadas.
Números expressivos, mas nossa área 
territorial tem 179 cidades, com uma 
população de 3.300.000 habitantes, e 
estamos presentes em 51 cidades (28%), 
temos condições claras de expansão.
Em termos absolutos, no país, de acordo 
com o IBGE, em 2019, 6,9 milhões de 
pessoas com 14 anos ou mais de idade 
realizaram algum tipo de trabalho voluntário, 
pessoas que se dedicam fazer o bem ao 
próximo.
Nenhuma Organização como Rotary, que 
presta serviços voluntários, sobrevive sem 
aplicar a retenção, admissão de associados 
e expansão com a criação de novos Clubes. 
Temos que valorizar e reconhecer o trabalho 
de quem dedica o seu tempo para a nossa 
expansão e retenção.
Estamos atuando, a Comissão Distrital do 
Quadro Associativo desenvolve grandes 
ações e programas, os Governadores 
Assistentes estão mapeando as suas áreas 
para criação de novos clubes,  e os 
Presidentes de Clubes trabalhando com 
c a d a  a s s o c i a d o  p a r a  c u m p r i r  a 
determinação do Presidente de Rotary 

I n t e r n a t i o n a l 
Shekhar Mehta: 
Cada Um Traz Um. 
E m  c o m e m o r a ç ã o  a o  m ê s  d o 
Desenvolvimento do Quadro Associativo foi 
criado um clube temático: E-Club Preserve o 
Planeta Terra, que iniciou com 30 novos 
rotarianos e que em breve receberá sua 
carta constitutiva.
Lançamos o Programa do Meio Ambiente 
que está causando grande impacto, novos 
m e m b r o s  d e f e n s o r e s  d a  c a u s a 
socioambiental ingressando em nossa 
Instituição para desenvolverem suas 
habilidades, causar mudanças duradouras 
em si mesmas, nas suas comunidades e no 
mundo todo. 
A transformação que queremos somos nós 
que fazemos.

José Carlos de Azevedo
Governador Distrital

+1



Andréa Azevedo
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Mensagem 
da Coordenadora Distrital

Mensagem da Coordenadora das Casas da 
Amizade do Distrito 4560

As Casas da Amizade a cada dia se renovam, 
se fortalecem na parceria com o Rotary, 
quando abraçam projetos com amor e 
entusiasmo!
São compostas por mulheres de fibra, que 
dedicam parte do seu tempo para fazer o 
bem, levando alegria através de ações e 
benefícios às comunidades.
Surpreendo-me sempre com os diversos 
projetos realizados e que, através dos 
mesmos, doam o que há de melhor: o amor ao 
próximo. 
Temos uma missão importantíssima *O 
EMPODERAMENTO DE MENINAS*, trabalhar 
o empoderamento é essencial para jovens 
em contexto de vulnerabilidade, mas para as 
meninas é ainda mais. Desde cedo, elas são 
levadas a pensar que são menos do que os 
meninos e homens e, por isso, não podem 
estar em lugares de destaque ou terem suas 
vozes ouvidas. Meninas de hoje, amanhã 
mulheres, líderes profissionais e sociais. Não 
conhecemos o futuro, mas sabemos que 
queremos igualdade. Estamos dispostas a 
a j u d a r  a  c o n s t ru i r  e s t a  i g u a l d a d e, 
multiplicando nossas ações e incentivando 
as meninas a perceberem seu poder de 
transformação. O Empoderamento de 
Meninas vai além da participação social ou 

da possibilidade de falar por outras meninas, 
ele se efetiva na ação. E, para essa ação, 
precisamos do apoio das Senhoras das 
Casas da Amizade.
O Presidente de Rotary Internacional lançou 
o Programa de Empoderamento de Meninas, 
nos mostrou que enfrentamos desafios, mas 
que somente juntas podemos avançar nesse 
assunto tão essencial.
Heroínas:  senhoras const i tu ídas de 
superpoderes que praticam boas ações, 
vivem para se dedicar aos outros e seu 
trabalho e muitas vezes anônimo, não é pelos 
aplausos, pelo status nem por recompensa 
financeira. Nasceram com o espírito de 
a j u d a r  a o s  m a i s  n e c e s s i t a d o s,  s ã o 
voluntárias, assim são nossas Companheiras 
das Casas da Amizades. 
Companheiras no servir, vamos enfrentar 
mais esse desafio: *O EMPODERAMENTO DE 
MENINAS*, gesto de amor, de solidariedade 
e de paz.
E como disse a Irmã Dulce “O importante é 
fazer a caridade, não falar de caridade. 
Compreender o trabalho em favor dos 
necessitados como missão escolhida por 
Deus”.
A transformação que queremos somos nós 
que fazemos.

Andréa Luiza Bastos de Oliveira Azevedo
Coordenadora Distrital
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Nosso Governador José Carlos Azevedo e a coordenadora das ASRs, Andrea , estiveram em visita 
a Bandeirantes,  Paraná, na posse do Governador Paulo Balla do Distrito 4710. 

Na ocasião foi assinado o convênio para o plantio de 250 mil árvores contribuindo assim com o 
nosso PROGRAMA PRESERVE O PLANETA TERRA, que tem como meta plantar 1.200.000 árvores 
em três anos.

Nosso Distrito fazendo história!

VISITA A BADEIRANTES - DISTRITO 4710
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Seminário de DQA terá início às 9 horas com término as 12 horas
Seminário de Imagem Pública terá início às 14 horas com término as 17 horas.

SEMINÁRIO DISTRITAL
DE DESENVOLVIMENTO DO QUADRO

ASSOCIATIVO (DQA) E IMAGEM PUBLICA (IP)

Club de Piumhi

21 de agosto de 2021
Stalo Hotel - Piumhi
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Agosto

Calendário de Visitas 
            Oficiais do Governador

31 de agosto Terça-feira Ouro FinoRotary Club de Ouro Fino

Setembro
2 de setembro Quinta-feira Rotary Club de Brazópolis Brazópolis

6 de setembro Segunda-feira Rotary Club de Cambuí Cambuí

9 de setembro Quinta-feira Rotary Club de Conceição 
do Rio Verde

Conceição do 
Rio Verde

10 de setembro Sexta-feira Rotary Club de Itanhandu Itanhandu

13 de setembro Segunda-feira Rotary Club de Bambuí Bambuí

14 de setembro Terça-feira Rotary Club de Corrego Fundo Corrego Fundo

15 de setembro Quarta-feira Rotary Club de Capitólio Capitólio

20 de setembro Segunda-feira Rotary Itaúna Cidade Universitária Itaúna

21 de setembro Terça-feira Rotary Club de Mateus Leme Mateus Leme

22 de setembro Quarta-feira Rotary Club de Divinópolis Leste Divinópolis

23 de setembro Quinta-feira Rotary Club de Divinópolis Oeste Divinópolis

25 de setembro Sábado Rotary Club de Formiga
Areias Brancas

Formiga

27 de setembro Segunda-feira Rotary Club de Piumhi Piumhi

28 de setembro Terça-feira Rotary Club de Pimenta Pimenta

29 de setembro Quarta-feira Rotary Club de Arcos Arcos

30 de setembro Quinta-feira Rotary Club de Candeias Candeias

Outubro
4 de outubro Segunda-feira Rotary Club de Pains Pains

5 de outubro Terça-feira Rotary Club de Pimenta Mar de Minas Pimenta 

6 de outubro Quarta-feira Rotary Club de Iguatama Iguatama

7 de outubro Quinta-feira Rotary Club de Cristais Cristais

10 de outubro Domingo E-Club do Esperanto Brasil Virtual

11 de outubro Segunda-feira Rotary Club de Bom Sucesso Bom Sucesso

13 de outubro Quarta-feira Rotary Club de Cruzilia Cruzília

14 de outubro Quinta-feira Rotary Club de Caxambu Caxambu

15 de outubro Sexta-feira Rotary Club de São Lourenço São Lourenço

18 de outubro Segunda-feira Rotary Club de Formiga Formiga

19 de outubro Terça-feira Rotary Club de Lagoa da Prata Lagoa da Prata
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20 de outubro Quarta-feira Rotary Club de Carmo da Mata Carmo da Mata

25 de outubro Segunda-feira Rotary Club de Claudio Cláudio

26 de outubro Terça-feira Rotary Club de Itapecerica Itapecerica

27 de outubro Quarta-feira Rotary Club de Boa Esperança Boa Esperança

28 de outubro Quinta-feira Rotary Club de ilicinea Ilícinea

Novembro
3 de novembro Quarta-feira Rotary Club de Éloi Mendes Elói Mendes

4 de novembro Quinta-feira Rotary Club de Três Corações Três Corações

5 de novembro Sexta-feira Rotary Club de Três Pontas Três Pontas

8 de novembro Segunda-feira Rotary Club de Varginha Varginha

9 de novembro Terça-feira Rotary Club de São Gonçalo do 

Sapucaí

São Gonçalo do 

Sapucaí

10 de novembro Quarta-feira Rotary Club de Monsenhor Paulo Monsenhor Paulo

16 de novembro Terça-feira Rotary Club de Guaxupé Cafezais Guaxupé

18 de novembro Quinta-feira Rotary Club de Guaxupe Guaxupé

19 de novembro Sexta-feira Rotary Club de Machado Machado

22 de novembro Segunda-feira Rotary Club de São Tiago São Tiago

23 de novembro Terça-feira Rotary Club de Lavras Lavras

24 de novembro Quarta-feira Rotary Club de Lavras Sul Lavras

25 de novembro Quinta-feira Rotary Club de Pouso Alegre Sul Pouso Alegre

29 de novembro Segunda-feira Rotary Club de Oliveira Oliveira

30 de novembro Terça-feira Rotary Itaúna Cidade Educativa Itaúna

Dezembro
1 de dezembro Quarta-feira Rotary Itaúna Itaúna

2 de dezembro Quinta-feira Rotary Club de Carmo do Cajuru Carmo do Cajurú

Janeiro
6 de janeiro Quinta-feira Rotary Club de Carmo do Rio Claro Carmo do Rio Claro
11 de janeiro Terça-feira Rotary Club de Pouso Alegre das Geraes Pouso Alegre

13 de janeiro Quinta-feira Rotary Club de Alfenas Alfenas

17 de janeiro Segunda-feira Campo Belo

18 de janeiro Terça-feira Rotary Club de Alfenas norte Alfenas

19 de janeiro Quarta-feira Rotary Club de Poços de Caldas Poços de Caldas

20 de janeiro Quinta-feira Rotary Club de Poços de Caldas Sul Poços de Caldas

25 de janeiro Terça-feira Rotary Club de Itajubá Itajubá

26 de janeiro Quarta-feira Rotary Club de Itajubá 19 de março Itajubá

27 de janeiro Quinta-feira Rotary Club de Itajubá Oeste Itajubá

Rotary Club de Campo Belo

Fevereiro
1 de fevereiro Terça-feira Rotary Club de Monte Sião Monte Sião



Não tenho dúvidas em dizer que o maior e 
mais importante instrumento de visibilidade 
de nossa organização é o distintivo rotário, 
como bem apresentou a coordenadora Vera 
Canto Bertagnoli na edição de novembro. No 
entanto, muitos rotarianos pensam que 
distintivo, pin e bóton são a mesma coisa. 
Não é bem assim, afinal, cada objeto tem 
seus significado e propósito. Sei que alguns 
se confundem com a língua inglesa, como no 
caso da palavra pin – que pode significar 
t a m b é m  u m a  s e n h a  n u m é r i c a  p a ra 
identificar um usuário em um sistema. 
Porém, estamos no Brasil e devemos seguir o 
nosso idioma.

Como o próprio nome mostra, distintivo vem 
de distinguir. Ou seja, quando utilizamos a 
nossa roda rotária (e não roda dentada e, 
muito menos, denteada), no colarinho, de 
p r e f e r ê n c i a ,  é  u m a  f o r m a  d e  n o s 
distinguirmos dos demais na comunidade. O 
rotariano tem o dever de utilizá-lo, como 
forma de dizer aos outros que ele faz parte de 
uma organização mundial. Somente o 
rotariano tem o dever de usar o distintivo do 
Rotary, afinal, ele é associado de um clube 
que faz parte do Rotary International. Essa é 
uma diferença visual que devemos mostrar e, 
com isso, ter a oportunidade de falar sobre a 
nossa organização, seja para rotarianos ou 
não. O que observo é que muitos não utilizam 
nosso distintivo na roupa, com medo (talvez) 
de alguém perguntar o que é o Rotary e não 
saberem explicar rapidamente.

O pin, como dizem, aqui no Brasil vem da 
palavra pingente. Em inglês, seria alfinete. 
Por ser um pingente, trata-se de uma joia que 
qualquer pessoa que contribuir para a 
Fundação Rotária recebe como forma de 
gratidão. Um pingente com a imagem do 

nosso fundador, Paul Harris, por exemplo. 
Assim sendo, qualquer pessoa pode usar um 
pin, inclusive o rotariano que contribuir com 
a nossa Fundação. Ou seja, quem tem um pin 
da Fundação Rotária é porque contribuiu de 
alguma maneira, e existem várias formas de 
doar dinheiro e receber um pin como forma 
de gratidão.

O bóton, no Brasil, tem formato de botão, 
normalmente possui uma imagem e é muito 
utilizado para propaganda de algo. Em inglês, 
seria botão mesmo, ou seja, nada a ver com 
a l g o  s o b r e  n o s s a  o r g a n i z a ç ã o 
especificamente. Em campanhas políticas e 
festas das mais variadas, esse formato é 
utilizado como adesivo e resulta em muita 
visibilidade. Na comunidade rotária, o bóton 
poderia ser utilizado para divulgar a imagem 
da campanha End Polio Now, por exemplo, ou 
até mesmo o lema rotário de determinada 
gestão.

O  i m p o r t a n t e  n a  u t i l i z a ç ã o  d e s s e s 
instrumentos é saber os motivos e as razões 
de se usá-los. Não se trata de exibicionismo 
e, sim, de uma simbologia dentro de nossa 
organização. Avistar a roda rotária no 
colarinho de alguém já me aproxima dessa 
pessoa de alguma forma. São inúmeros os 
exemplos de situações em que, por ter 
identif icado um rotariano, até então 
desconhecido para mim, minhas amizades 
rotárias se ampliaram. Ao ver a marca de um 
Companheiro Paul Harris, de um Major 
Donor, de um Benfeitor ou da Sociedade Arch 
C. Klumph, temos de dar as devidas 
referências por essa pessoa acreditar em 
nossa Fundação Rotária.

Quanto ao nosso distintivo, que o usemos 
diariamente e provoquemos nos outros o 
interesse em saber do que ele se trata. 
Quando isso acontecer, devemos saber dizer 
de maneira rápida e bem objetiva o que o 
Rotary é e faz: “O Rotary une líderes que 
trocam ideias e entram em ação”. Não tenha 
receio de usá-los, seja o distintivo, o pin ou o 
bóton, mas saiba do que se tratam.

*O autor é Márcio Cavalca Medeiros, 
coordenador da Imagem Pública do Rotary 
para as Zonas 22A e 23A.
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Diferença entre distintivo, pin e bóton



A partir do dia 19/07, os Rotary Clubs do Brasil 
i n i c i a r a m  a  d i v u l g a ç ã o  d a  C a m p a n h a 
#InformaçãoSalvaVidas, que tem como objetivo 
reforçar o compromisso de uma das maiores 
organizações sem fins lucrativos no mundo em 
combater as fake news e difundir informações 
embasadas cientificamente sobre a Covid-19. Com 
o slogan: “Vacinas funcionam. O Rotary acredita no 
poder da informação e no combate a doenças”, a 
campanha foi concebida e desenvolvida com base 
em evidências científicas chanceladas pela 
Organização Panamericana de Saúde (OPAS), a 
agência da Organização Mundial de Saúde para as 
Américas (www.paho.org).

A campanha, que conta com diversos materiais on 
e off  de divulgação, como outdoors, busdoors, 
cartazes, spots, banners, displays para shoppings 
e aeroportos, traz como eixos estruturais a 
informação segura, o apoio à imunização e a 
visibilidade de projetos e ações dos Rotary Clubs 
do Brasil durante a pandemia sanitária da Covid-
19.

O combate a doenças há muito tempo é uma das 
áreas de enfoque para projetos do Rotary e os 
resultados em três décadas de trabalhos de 
imunização por todo o planeta no enfrentamento 
da poliomielite são a grande prova disso.

Os materiais de divulgação da campanha para 
serem replicados nacionalmente por meio de 
parcerias dos Rotary Clubs com veículos de 
comunicação, além de mitos e verdades e 
perguntas frequentes sobre Covid-19, e mais 
i n fo r m a ç õ e s  s o b re  o  Ro t a r y  p o d e m  s e r 
encontrados no site 
www.informacaosalvavidas.com.br.

Atuação do Rotary mundialmente

Uma das organizações sem fins lucrativos mais 
antiga e com maior capilaridade no mundo, o 
Rotary tem mais de 1.2 milhão de voluntários 
organizados em aproximadamente 35.000 Rotary 

Clubs em 200 países e regiões geográficas do 
mundo. No Brasil, mais de 2 mil clubes realizam um 
trabalho que gera impacto positivo tanto em nível 
internacional quanto local.

São pessoas em ação, que desenvolvem projetos 
que visam ampliar o impacto local e global nas 
seguintes áreas:

Promoção da paz
Combate a doenças
Fornecimento de água limpa e saneamento
Saúde de mães e filhos
Apoio à educação
Desenvolvimento econômico
Proteção ao meio ambiente
História do Rotary

O primeiro Rotary Club foi fundado em Chicago, nos 
EUA, em 1905, pelo advogado Paul Percy Harris e 
mais três homens de negócios: o engenheiro 
Gustav Loehr, o alfaiate Hiran Shorey e o 
comerciante Silvester Schiele. Eles almejavam que 
profissionais de diferentes setores pudessem 
compartilhar ideias e fazer amizades duradouras.

Com o tempo, o Rotary ampliou gradativamente 
seu alcance e visão, promovendo uma campanha 
mundial de erradicação da poliomielite (paralisia 
infantil).  A instituição, que é patrocinada 
exclusivamente por doações, acumula um longo 
histór ico de trabalhos sociais,  suprindo 
necessidades de comunidades em todo o mundo.

O objetivo da instituição é estimular o ideal de 
servir como base de todo empreendimento digno, 
unindo voluntários na prestação de serviços 
humanitários, promovendo valores éticos e a paz 
internacional.

Para mais informações sobre o Rotary visite 
www.rotary.org/pt e para saber mais sobre a 
Campanha visite 
www.informacaosalvavidas.com.br

Rotary Clubs do Brasil iniciam 
Campanha #InformaçãoSalvaVidas
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Escolhido o Presidente do RI para o 
ano rotário 2023-24

Gordon McInally ingressou no Rotary Club de South 
Queensferry em 1984, foi presidente de clube em 
1991-92 e serviu como governador de distrito do 
Distrito 1020 em 1997-98. Ele e sua esposa, 
Heather, se mudaram de South Queensferry para a 
Scottish Borders após sua aposentadoria do 
consultório odontológico em tempo integral e agora 
são sócios do Rotary Club de Kelso, onde Heather é 
atualmente presidente de clube.

Ele serviu no Rotary na Grã-Bretanha e Irlanda como 
membro de comissão e presidente da maioria de 
suas comissões administrativas e de serviço e foi 
presidente do R GB&I em 2004-05. Ele também 
serviu ao Rotary International em várias funções 
diferentes; como membro e presidente de comissão 
e como membro do conselho diretor do RI de 2007-
09. Ele foi presidente do Instituto Rotary de 2013 e 
repetirá a função em 2020. Gordon continua a servir 
ao Rotary em várias funções e foi presidente da 

Convenção Rotary International de 2018.

Em seu tempo livre, Gordon gosta de assistir rúgbi, tendo sido um jogador afiado em sua 
juventude, e jogos ocasionais de futebol, boa comida, vinho, ópera e outros tipos de 
música junto com a fotografia. 

Gordon tem orgulho de ser Patrono da Esperança e do Lares para Crianças e está muito 
contente com o fato de que a associação do Rotary com eles perdurou ao longo dos anos.
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Cerimônia de transmissão de cargo, 
onde a coordenadora Heliane faz a 
troca do broche e echarpe com a 
coordenadora Andrea, selando o 
propósito da nova tarefa pertinente a 
Coordenadoria. 

O rosa da echarpe simbolizou a 
delicadeza do ato em si.

Parabéns e muito sucesso à 
coordenadora Andrea e nossa gratidão 
à coordenadora Heliane que tão 
maestralmente conduziu a 
coordenadoria no ano rotário 2020-21.

Novas Lideranças

nas ASRs 
do Distrito 4560



Posse da queridissima companheira 
Luzia na Casa da Amizade de Boa 
Esperança. 
Presença do Governador José Carlos.  
Parabéns Luzia!

A dinâmica Ionara A. Soares Leal  ( 
Nara)  assume a Presidência do 
Rotary e Casa da Amizade de Alfenas.  
Parabéns companheira!
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Novas Lideranças 

nas ASRs 
do Distrito 4560

Posse do Conselho Diretor da Casa 
da Amizade de Itapecerica.  
Presidente 2021- 2022, Arani 
Consuelo Toledo Nunes.
Parabéns!



16AGOSTO DE 2021

“Adormeci e sonhei que a vida era alegria; despertei 
e vi que a vida era serviço; servi e vi que o serviço era 
uma alegria.”

Companheiros e Companheiras, meu nome é  Mayron Cardoso e por um acaso 
do destino sou Rotaractiano desde 2016. 

Ao conhecer o Rotaract e ao caminhar pelas diversas experiências que a 
organização proporciona, percebi que a transformação externa só real 
quando primeiro se transforma internamente e principalmente quando se 
transforma junto. E assim vem sendo minha caminha dentro da família 
Rotária; com inúmeras e inesquecíveis transformações. 
Partilhar talvez seja uma das ações mais lindas que aprendi dentro do 
Rotaract, partilhar emoções, conhecimentos, inspirações, oportunidade e 
transformações e por isso acredito que hoje estou aqui nesse novo desafio, de 
liderar jovens potentes rumo a mais um ciclo de serviço e como consequência 
de transformação. 
Ecoar, verbo intransitivo que quer dizer “fazer-se ouvir ou sentir a grande 
distância, quer no espaço, quer no tempo” ... Ecoar as potentes vozes e 
lideranças do 4560 é o meu maior objetivo, fazer com que o mundo sinta, 
observe e viva o prazer que é comungar de sonhos com líderes tão 
inspiradores e realizar transformações tão impactantes. 
Com base na Diversidade, Equidade e Inclusão caminharemos juntos, 
diuturnamente com cada um dia mais de 280 companheiros e companheiras 
dos mais de 20 clubes do  Distrito 4560 de Rotaract somando forças, 
construindo e trabalhando juntos ecoando nossas transformações.

Parafraseando Theodore Roosevelt ; 
“O que importa não é o homem que critica ou aquele que aponta como o bravo 
tropeçou, ou quando o empreendedor poderia ter atingido maior êxito.

Importante, em verdade, é o homem que está na arena, com a face coberta de 
poeira, suor e sangue; que luta com bravura, erra e, seguidamente, tenta 
atingir o alvo. É aquele que conhece os grandes entusiasmos, as grandes 
devoções e se consome numa causa justa. É aquele que, no sucesso, melhor 
conhece o triunfo final dos grandes feitos e que, se fracassa, pelo menos falha 
ousadamente, de modo que o seu lugar jamais será entre as almas tímidas, 
que não conhecem nem a vitória, nem a derrota.” 

Adormeci e sonhei que a vida era alegria; despertei e vi que a vida era serviço; 
servi e vi que o serviço era uma alegria mas acima de tudo transformação!

Rotaractianamente, 

Mayron Cardoso Gomes 
Representante Distrital de Rotaract Clubes D.4560 de Rotary Internacional 
2021-22



Aconteceu dia 05/07, as 20h a posse 
conjunta para o ano rotário 2021-2022 dos 
clubes Rotary Itaúna Cidade Universitaria e 
R o t a r a c t  C l u b  d e  I t a ú n a  C i d a d e 
Universitária.

Foram empossados os rotaractianos Júlia 
Pereira, Lidianara Lima, Heitor Mourão, 
Simone Viana, Julia Martoni, Júlia Camargos, 
Hercules Matarazzo, Aline Faria, Juliana 
Prado, Bruno Santos, Emanuelle Sabrine e 
C l e i t o n  F e r r e i r a ,  q u e  a s s u m i r a m 
oficialmente seus respectivos cargos.

Nesse novo ano rotário que se inicia muitos 
serão os desafios diante da atual situação do 
Brasil e do mundo, mas, teremos como 

norteadores o foco e meta rotário, buscando 
sempre o melhor em prol do coletivo e do 
social.

Assim, o Rotaract de Itaúna, seguirá forte e 
com novos associados ansiosos e dispostos 
a dar de si antes de pensar em si, iniciando 
uma nova etapa e jornada de vida, sendo um 
clube de “Jovens cultos e atuantes na 
sociedade”.

Que nesse ano rotário possamos unir forças 
nas ações, nas lutas, nas representações, 
levando o melhor para a comunidade, 
seguindo o lema do ano rotário 2021/22: 
“Servir para transformar vidas”.

Posse Rotaract Club de Itaúna Cidade Universitária
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Fundação e Posse da Diretoria do 
Rotaract Club de Poços de Caldas !

Altimar Augusto Fernandes 
e Antonio Henrique de Vasconcelos

«Quando falamos no quadro associativo, não 

podemos deixar de reconhecer o potencial do 

público jovem, externo e interno. São muitos os 

caminhos que precisamos percorrer com o objetivo 

de renovar as lideranças de nossa organização, 

oxigenando ideias e descobrindo outras 

modalidades de comunicação e de interesse junto à 

sociedade.»



Olá, companheiros e companheiras do 
Distrito 4560. É uma grande honra 
transmitir esta mensagem a todos vocês! 
Aos que não me conhecem, me chamo 
Salete, tenho 16 anos e sou associada ao 
Interact Club de Formiga há 2 anos e 8 
meses. Sou extremamente apaixonada pelo 
Interact e por tudo aquilo que o espírito 
rotário representa. 
Atualmente, somos aproximadamente dez 
mil interactianos no Brasil, adolescentes de 
12 à 18 anos que através dos trabalhos 
sociais desenvolvem inúmeras habilidades 
que serão utilizadas durante toda a nossa 
vida, como a oratória, responsabilidade, 
liderança entre tantos outros. Além de tudo 
isso, no Interact eu aprendi a acreditar que 
os nossos sonhos se tornam realidade, só 
precisamos fazer a nossa parte. Encontrei 
no programa as minhas maiores paixões, 
meus melhores amigos e um propósito de 
vida, ajudar o próximo. 
Somos jovens buscando o nosso lugar no 
mundo e com uma paixão insaciável pelo 
dar de si antes de pensar em si. É uma honra 
pra mim poder representar 215 pessoas que 
sentem esse amor queimar em seus 
corações, e espero que neste um ano, 
consigamos realizar vários sonhos e viver 
intensamente Rotary!  
E é um pouco disso que quero passar para 
todos os companheiros do Distrito 4560. 
Vamos trabalhar muita integração entre 
Interact, Rotaract e Rotary nesta gestão, 
pois tenho certeza que juntos podemos ser 
a inspiração, fazer a diferença, conectar o 
mundo, abrir oportunidades e servir para 
transformar vidas!
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Somos jovens buscando 
o nosso lugar no mundo 
e com uma paixão 
insaciável pelo dar de si 
antes de pensar em si.



Posse do Interact Club de Camacho!
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Posse do Interact Club de Carmo da Mata!



PAINS 

PIUMHI 

BOA ESPERANÇA 

BAO ESPERANÇA 

BOA ESPERANÇA 

OURO FINO 

OURO FINO 

OURO FINO 

OURO FINO 

OURO FINO 

OURO FINO 

MONTE SIÃO 

 

Wemerson Alves Simão  

Neilton Antônio Miranda  

Francisco Antônio de Sousa  

Luiz Gustavo de Souza Batista  

Edésio José Freire Barbosa  

Jeferson Luis Dias  

Jeferson Luis Dias  

Jeferson Luis Dias  

Jeferson Luis Dias  

Jeferson Luis Dias  

Jeferson Luis Dias  

José Carlos Azevedo  

 

Clóvis José Borges 

Claudio André Junior 

Arnaldo Fernandes Araújo 

Rander Ronieri Cardoso 

Levy Nogueira Felizale Barbosa 

Garcia do Bem Dias 

Mary Rose Galvão Lima 

Paulo Henrique Colombo 

Antônio Vieira Couto 

Benedito de Mira 

Paulo Tavares 

Cláudio Ferraz 

 

Rotary Club Padrinho Associado

Novos 
         companheiros 
                 empossados
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Sejam todos 

Bem vindos!
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O Governador José Carlos e a Coordenadora Andrea estiveram presentes na 
transmissão de cargos do Rotary Club de Ouro Fino. Na ocasião os novos 
integrantes receberam um Certificado em agradecimento ao seu ingresso na maior 
organização voltada ao servir.

Também recebeu um certificado o presidente Jefferson Luís Dias, pela sua 
inestimável colaboração aos objetivos do Rotary Internacional, indicando e 
apadrinhando a admissão de 13 novos associados.

Da mesma forma também foi agraciado com um Certificado o Governador Luiz de 
Araújo Filho, presidente do Clube no ano 2020-2021, em reconhecimento ao seu 
apreço e significantes contribuições prestadas para o desenvolvimento desta 
célula rotária.

Cerimônia de transmissão
 de cargos do Rotary Club de Ouro Fino



Transmissão de posse do Conselho Diretor do Rotary 
Club de São Tiago e Casa da Amizade para o ano 
Rotário 21/22.
Foi um momento de muita emoção e alegria.

Desejamos ao Presidente 21/22 do Rotary Club de 
São Tiago, Geraldo Tadeu de Oliveira, muito sucesso 
n a  s u a  ge s t ã o  q u e  c o m  c e r t ez a  c o m  s u a 
competência será de muitas conquistas!
A companheira presidente da Casa da Amizade que 
continua em seu cargo, Eduarda parabenizamos pela 
coragem e dedicação e desejamos sucesso!

A nossa presidente 20/21 do Rotary Club de São 
Tiago, Roberta Xavier Castro fica nossa gratidão por 
toda garra com que conduziu sua gestão, por toda 
entrega e dedicação em fazer nosso trabalho 
continuar e seguirmos cada dia mais unidos!

Posse do Conselho Diretor do Rotary Club de São Tiago e Casa da 
Amizade para o ano Rotário 21/22.
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Transmissão de cargo no rotary Club de Capitólio, com posse de 
mais seis novos companheiros!!



Cerimônia de Posse
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Posse companheiros do 
Rotary Club Pimenta Mar de 
Minas Douglas e Laís 
Interact

Posse Novo Sócio no 
Rotary Club de Arcos.

Posse companheiros do 
Rotary Club de Iguatama



Cerimônia de Posse

Rotary Club 
de Campo 
Belo
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Rotary Club de Bambuí



Cerimônia de Posse

Rotary Club Lagoa da Prata- 
Princesa do Oeste
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Rotary Club 
Formiga Areias 
Brancas.
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Cerimônia de Posse

Rotary de 
Divinópolis 
Leste

Rotary de Itaúna 
Cidade Educativa



Aconteceu na noite de segunda-feira, 05 de julho, a Cerimônia de Posse e Transmissão de Cargos 
do Rotary Club de Piumhi. Em virtude da pandemia, a reunião aconteceu presencialmente apenas 
com a participação do Conselho Diretor e do prefeito, Paulo César Vaz, e foi transmitida para todos 
os familiares e amigos através da página do Facebook do Rotaract Club de Piumhi. Gratidão ao 
nosso presidente, Companheiro Anésio Batista dos Santos, por sua dedicação durante a Gestão 
2020/21. Ao novo presidente, Companheiro Waldir de Freitas Júnior, desejamos sucesso para 
Servir e Transformar Vidas no Ano Rotário 2021/22.

Durante a Reunião Festiva, a companheira Katia Regina Faria Costa recebeu o Título Paul Harris, 
em reconhecimento de seu serviço prestado ao clube. Ainda na mesma cerimônia, o Rotary Club 
de Piumhi prestou uma homenagem aos companheiros Valdeir Martins do Nascimento e Cláudio 
Júnio dos Santos, por sua contribuição e manutenção do Banco de Cadeira de Rodas.

Tivemos ainda a alegria de empossar nosso companheiro Cláudio André Júnior, que foi sócio 
fundador do Rotaract Club de Piumhi, completando três associados com dupla associação (Rotary 
e Rotaract) em nosso clube. Seja bem vindo, companheiro! Sua presença certamente irá 
enriquecer os trabalhos do nosso clube.
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Cerimônia de Posse e Transmissão de Cargos do Rotary Club 
de Piumhi
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FORMALIZAÇAO DA INICATIVA: 
VARAL SOLIDÁRIO

A p re s e n t a ç ã o  d a  o rga n i z a ç ã o : 
ROTARY CLUBs DO DISTRITO 4560

Resumo do projeto: Varal com roupas 
para doação em local Público

Contextual ização:  O local  para 
execução será em Feiras Livres aos 
finais de semana, seguindo todos os 
protocolos exigidos pela vigilância 
s a n i t á r i a  d e  h i g i e n i z a ç ã o  e 
distanciamento com fluxo controlado 
de pessoas. A época se torna adequado 
em vista a situação atual de Pandemia 
onde grande parte da população se encontra em dificuldades econômicas em nossa Região. A 
divulgação será bem apresentada em todos os meios de comunicação existentes.

Justificativa: este projeto deve existir em função dos Rotary Clubs possam desenvolver 
companheirismo e poder expressar toda Solidariedade a comunidade local e de sua Cidade.
Objetivos: O objetivo é doar roupas que fica guardado em nosso guarda-roupas. Esperamos que 
outras pessoas vendo essa Ação venham a fazer o mesmo, de também deixar ali no varal sua doação 
para quem precisa.

Público-alvo: a pretensão de imediato é atingir todos os necessitados de baixa renda. Temos que 
abranger o maior número de necessitados sem descriminar: idade, raça, condição social ou grupo 
especifico, convidá-los a vir à feira e pegar gratuitamente o que necessita.

Quadro de Metas: com esta ação vamos fazer companheirismo com rotatividade de agentes para 
auxiliar no recebimento de roupas e distribuição no varal solidário.

Metodologia: a montagem é simples contando apenas com uma barraca de 5 metros com duas 
cadeiras e uma mesinha se necessário, dois suportes para ser estendido o varal com as roupas 
doadas e algumas caixas grandes, para guardar o que não der para ser estendido no Varal Solidário.

Equipe Executora: Rotary Club com rodizio de companheiros nos dias do evento.
Parceiros:  Pedir apoio à Secretaria Municipal de Assistência Social.
Cronograma: Essa grande ação deverá ser executada durante todo o Período de Pandemia nas 
manhãs de Domingo onde ocorra grande fluxo de pessoas.

Orçamento: O valor investido será nossa primeira Doação voluntária, doando o que não nos serve 
mais em nosso próprio guarda roupas, porém por serem boas roupas podem ser aproveitadas por 
outras pessoas.

Luís Henrique da Silva
Rotary Club Piumhi

DIVULGUE 
OS PROJETOS DO SEU CLUBE



O Rotary E-clube de Esperanto Brasil, por 
intermédio de seu associado John Magessa, 
vem desenvolvendo diversas ações de 
melhorias na comunidade no distrito de 
Muleba, na Tanzânia. 

Por meio de um auxílio financeiro enviado 
pelo clube, no valor de US$1.500 foi possível 
realizar melhorias na escola infantil Verda 
Lingvo, construir um banheiro, adquirir 
material de ensino, utensílios de cozinha e 
medicamentos. 

A escola Verda Lingvo juntamente ao 
currículo de educação também tem aulas da 

língua internacional Esperanto para seus 
alunos. 

Alinhado ao projeto Preserve o Planeta Terra 
do Distrito 4560, foi construído ao lado da 
escola um parquinho para as crianças todo 
feito com base de pneus de carro usados e já 
está sendo preparado o plantio de 100 
árvores frutíferas, que ocorrerá em setembro 
quando inicia o mês das 
chuvas.

Clubes em Ação
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Ilicinea
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Clubes em Ação
Doação feita  pelo R.C de Itanhandu ao jovem rotaractiano Pedro 
Monteiro que sofreu um acidente e necessita e merce todo apoio da 
família rotária. Cadeiras de rodas e banho. 

Parabéns Sérgio Quintanilha pela bela ação!

Na manhã de sábado, 31 de julho, o 
Rotary Club de Piumhi esteve 
presente na cidade de Capitólio, 
juntamente com a Santa Casa de 
M i s e r i c ó r d i a  d e  P i u m h i  n a 
Caravana da Sorte.

O objetivo da ação era divulgar a 
Campanha Santa Casa, Sua Casa. 
A d q u i r i n d o  u m  b i l h e t e ,  o 
participante concorre a uma casa 
mobiliada com um carro novo na 
garagem, além de contribuir para a 
manutenção das atividades do 
hospital.

A Fundação Rotary capacita os 
rotarianos a prevenirem doenças 
e promoverem a saúde



As crianças de Monte Sião já estão aderindo ao nosso programa e com isso o 
Preserve o Planeta está tornando realidade.

A turminha aí plantou arvores, pintaram o meio fio e cuidaram da Praça Walter 
Massa em Monte Sião.

Nosso Programa Preserve o Planeta já está sendo um sucesso venha conhecer: 
Preserve o Planeta Terra!
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As crianças de Monte Sião dando o exemplo.



Clubes em Ação
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O Rotary Club de Poços de Caldas realizou na tarde de hoje, 19 de julho, a doação de 500 
pares de luvas látex descartáveis ao Asilo Vinha do Senhor, em Poços de Caldas. O 
Presidente da entidade, Joney Eiras, ficou muito grato pelo Rotary ter feito essa doação e 
pediu que apresentasse os seus agradecimentos a todos do Clube.



Na tarde de quinta-feira, 29 de julho, o Rotary Club de Piumhi realizou a doação de 
sementes de variadas espécies para o SAAE Piumhi, representado por seu Diretor 
Executivo Eduardo, e para a Secretaria Municipal de Abastecimento, Agropecuária e 
Meio Ambiente, representado pelo Secretário Arthur Delfim e pela servidora Gislayne.

As sementes foram adquiridas pelo companheiro Luís Henrique, através da companheira 
Ana Cecília de Souza Felicio, do Rotary Club de Caxambu, e entregues por nosso 
presidente Waldir e o companheiro Leandro. O objetivo do Rotary é contribuir para o 
plantio das mudas no município em parceria com o SAAE e a prefeitura, que poderão 
cultivar as sementes em seus viveiros até que se tornem mudas adequadas para o plantio.

O Distrito 4560 de Rotary deu início no Programa Preserve o Planeta Terra, cujo intuito é 
realizar o plantio de 3 milhões de árvores nos próximos 3 anos no território coberto pelo 
distrito, por meio de parcerias com o poder público e iniciativa privada. O Rotary Club de 
Piumhi já começa a fazer sua parte, preparando condições necessárias para em breve 
realizar o plantio das primeiras mudas do programa.
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Clubes em Ação
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ASRs em Ação
Dois dias  de campanha para a Vila Vicentina. 

É de emocionar a  gratidão  e generosidade  
do povo de Boa esperança.

Trabalho das Companheiras da ASR de Boa 
Esperança.  
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ASRs em Ação
" Fica sempre um pouco de perfume,  nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser 
generosas. " 
Um dos maiores méritos da Casa da Amizade de Itapecerica é esta integração com a 
comunidade e as pessoas generosas.  
Darcy Diniz Nunes, Rosário Gontijo e Maria Palma foram as artesãs da "Almofadinha dos Avós" 
destinadas aos vovós do Abrigo de Velhos Frederico Corrêa. Quanta solidariedade nesta ação! 
A elas não só o nosso agradecimento mas as nossas orações em rosas de amor e amizade.

Alegria... alegria...
A turma do barulho chegou no 
Abrigo de Velhos Frederico 
Corrêa . Dia dos avós é dia de 
festa. 
E olhe quem veio junto: a 
nossa Presidente Arani 
Consuelo Toledo Nunes e 
associadas. 
A folia dos Doutores 
Palhaços. 
É bom fazer um velhinho 
sorrir.
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ASRs em Ação
A ASR de Oliveira em comemoração ao 
DIA DOS AVÓS levou à Instituição de 
Longa Permanência para Idosos - Lar das 
Idosas Santo Antônio: batatas, cenoura, 
mandioca, xuxu, cenoura baroa, abóbora 
e macarrão para confecção de uma 
sopinha para estes dias frios de inverno, 
além de 10 quilos de arroz, maças e 
banana. 
Como lembrança pela data doamos uma 
caneca acrílica silcada para cada uma 
das 24 residentes. (Não nos foi possível 
fazer a entrega a cada uma porque as 
visitas estão expressamente proibidas 
pela Secretaria de Saúde de Oliveira, em 
virtude da pandemia da Covid 19. Fizemos 
a entrega para a técnica de enfermagem, 
na área externa da instituição).



Foto do lançamento a Campanha Pólio Plus
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Fonte: Memórias da PolioPlus no Brasil / Comissão Nacional PolioPlus - Belo Horizonte. Ed. Cuatiara,  1996

UM POUCO DE HISTÓRIA
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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:

43AGOSTO DE 2021

VOCÊ PODE 



O Dia Mundial de Combate à Hepatite é observado todos os anos em 28 de julho para 
informar e sensibilizar a comunidade global sobre a hepatite B e a hepatite C, 
encorajando prevenção, diagnóstico e tratamento.

No dia 30 de julho, às 19h30, fomos convidados por HUMBERTO SILVA, Criador do 
Projeto Hepatite Zero, que visa mobilizar mais de 200 países no mundo para a detecção, 
tratamento, vacinação e prevenção das Hepatites e Presidente mundial do R.A.G 
(Rotarian Action Group) do Rotary para a luta contra as Hepatites Virais, a participar de 
uma Reunião via Zoom, para refletirmos sobre:

• O plano de eliminação da hepatite até 2030, de acordo com o tratado assinado por 194 
nações.
• Avaliação dos Desafios, Necessidades, Ideias e Inovações
• A importância da parceria efetiva entre o Grupo de Ação Rotary e as Comissões de 
Hepatite Zero espalhadas em vários países do mundo com seus respectivos Ministérios 
da Saúde.
• A Força da Ação dos Associados do Rotary e Rotaract na disseminação de Informações 
Confiáveis sobre a doença, tratamento, prevenção e diagnóstico precoce.

OsGOVERNADORES e #AsLiderançasRegionais do #RotaryNoBrasil são os 
#Embaixadores das #ARTES de #DIVULGAÇÃO

RESERVEM A DATA!
VAMOS DAR A DEVIDA ATENÇÃO AO COMBATE DA HEPATITE!!!
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2889763851339139&id=1443314375984
101

JuntosCombatemosaHepatite

JuntosServimosParaTransformarVidas
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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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Rotary Leader 
Ajudando líderes de clubes e distritos a 

alcançarem sucesso  
Julho de 2021  

  

 

  

QUADRO ASSOCIATIVO  
  

 

  

 

  

Você formou um clube – agora é hora de cultivá -lo 
Seu distrito criou vários clubes. Parabéns! Mas o trabalho não acaba por aí. Manter os clubes prosperando é tão 
importante quanto fundá -los, se você quiser colher os frutos de longo prazo em relação ao crescimento do 
quadro associativo. Como a maioria dos associados fundadores pode ser nova no Rotary, é e ssencial cultivar 
esses clubes, adotando a flexibilidade e buscando a diversidade. O Rotary está empenhado em aumentar e 
diversificar nosso quadro associativo para que represente as comunidades às quais servimos. A flexibilidade é 
essencial à medida que no s adaptamos às mudanças no mundo e adotamos novas abordagens, tais como 
reuniões virtuais e híbridas (que mesclam a experiência virtual e presencial). O Distrito 5950, em Minnesota, 
EUA, tem vários clubes novos e vibrantes, que adicionaram mais de 80 pesso as ao quadro associativo do 
distrito, incluindo muitas mulheres. O governador do distrito, Tom Gump, compartilha seus conselhos 
para manter os novos clubes prosperando  (em inglês) 

  

  

 

  

PREVENÇÃO DE DOENÇAS  
  

 

  

 



 Entrando em ação contra a covid-
19 
Com base em décadas de experiência na erradicação da 
pólio, associados do Rotary em todo o mundo estão ajudando 
as autoridades sanitárias a comunicarem informações sobre 
a covid-19 e as vacinas, combatendo informações 
equivocadas, apoiando o acesso justo e igualitário à 
vacinação, e evitando a propagação do vírus através da 
doação de equipamentos de proteção e outros itens a 
clínicas e hospitais. Saiba o que seu clube pode fazer para 
ajudar, acessando nossa página de informações sobre a 
covid-19, no Meu Rotary. Lá você pode aprender mais sobre 
a importância das vacinas, encontrar dicas de como falar com 
alguém que esteja hesitante em se vacinar e descobrir como 
agir para apoiar a Índia, que está lutando contra um aumento 
nos casos. 

 Envolva a ShelterBox nas suas 
iniciativas de assistência em casos 
de desastres 
O Rotary e a ShelterBox têm trabalhado juntos por mais de 
20 anos, oferecendo apoio a milhões de famílias que foram 
afetadas por desastres e conflitos no mundo todo. Desde que 
se tornou nossa parceira de projetos, em 2012, a ShelterBox 
tem sido fundamental para a estratégia de resposta a 
desastres do Rotary. Agora, mais do que nunca, a aliança é 
fundamental para ajudar a salvar vidas, fornecer abrigo e 
levar esperança após desastres. Como parceira, a 
ShelterBox pode ajudá-lo a apoiar as comunidades em seus 
momentos mais difíceis e, ao mesmo tempo, inspirar outras 
pessoas em sua própria cidade. Faça o download de uma 
mensagem especial voltada a governadores de distrito (em 
inglês) para descobrir como a ShelterBox pode ser parte da 
estratégia de resposta a desastres de seu clube e acesse 
o kit de recursos para ações com a ShelterBox (em inglês). 

DISTRITOS
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Lembre-se de algumas mudanças para 2021-22 
Estamos em um novo ano rotário. Não deixe de se familiarizar com estas importantes 
mudanças para presidentes de clube:  

· A partir de 1º de julho, os presidentes são incentivados a informar ao RI os dados 
dos presidentes das Comissões de Projetos Humanitários de seus clubes. Embora 
tais comissões não sejam novas, este é o primeiro ano em que será possível 
reportar os dados de seus presidentes para que recebam acesso a ferramentas, 
recursos e apoio às atividades humanitárias do clube. Saiba mais. 

· Os presidentes também estão sendo solicitados a reportar a indicação dos 
presidentes das Comissões de Imagem Pública. Isso garantirá que cada clube 
tenha acesso às atuais diretrizes da nossa marca e aos materiais oficiais do 
Rotary, incluindo vídeos, anúncios e recursos promocionais customizáveis. Você 
também receberá links de cursos on-line para os responsáveis pela imagem 
pública e as últimas notícias sobre como aumentar nosso impacto e alcance. 

Reportar os dados das pessoas em tais cargos para o Rl ajudará seu clube a alinhar suas 
comunicações, fornecerá canais de feedback para que o Rl possa melhorar nossos 
recursos e suporte, ampliará o impacto de seu clube e expandirá seu alcance. 
  

 

NOVIDADES

Em breve teremos melhorias para os distritos no 

Meu Rotary 
Em breve, os associados poderão consultar as informações do distrito a partir de uma 
página específica no Meu Rotary. Dentro de algumas semanas, você verá facilmente 
quais clubes e associados fazem parte do seu distrito. Este aprimoramento faz parte das 
atualizações que estão sendo feitas ao site. Ao longo de 2021, continuaremos melhorando 
sua experiência no Meu Rotary:  

· Tornando as informações de dirigentes distritais e governadores assistentes mais 
facilmente acessíveis 

· Melhorando o processo para que os administradores possam reportar, remover e 
substituir líderes distritais  

· Simplificando o processo de indicação do governador assistente 
· Introduzindo um painel para os governadores visualizarem informações-chave do 

distrito  
· Atualizando o processo de gerenciamento das Conferências Distritais e obtenção 

de feedback 
· Reconhecendo aqueles que apadrinharam um certo número de novos associados 

Estas novidades serão lançadas ao longo do ano. 

 

FERRAMENTAS DIGITAIS
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Mais uma conquista para 
este ano Rotário, graças 
ao empenho do 
companheiro Geraldo 
Bertolucci Jr. - GrupoCOM 
foi criada a ABROL SUL 
DE MINAS, a academia 
cuida dos assuntos 
relacionados a Cultura.

As Academias são depositárias da memória de quantos deram suas vidas, inteligência, 
conhecimento, cultura, renúncia, trabalho e serviços para escrever a história regional, nacional 
e mundial.

 A Academia Brasileira Rotária de Letras cultua a Memória dos vultos que ajudaram a fazer a 
História de Rotary no Brasil, os serviços prestados em favor da vida humana, da compreensão, 
da tolerância e da paz, o pensamento e as ações de rotarianas e rotarianos, congregando, 
integrando valores, experiências, sabedoria, cultura acumulada. Ela vale pelo somatório da 
história de cada um e pelo conjunto da representatividade solidária da organização rotária.

Esta é a casa do amor a Rotary, e os Acadêmicos que a integram lhe dão vida, para irradiar bem 
alto seus objetivos e servir de modelo para todos os recantos de nosso País.



APOIO À 
GOVERNADORIA
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Empresa Cidadã 2020/2021

Rotary Club de GuaxupéRotary Club Elói Mendes Rotary Club de Itapecerica  

Rotary Club de Itapecerica Rotary Club de Três CoraçõesRotary Club de Itaúna - Cidade Universitária

IS B ER
O ER

Rotary Club de PimhuíRotary Club de Pouso Alegre Sul

Essas empresas contribuem com o trabalho da Fundação Rotária em todo mundo.
Contribua você também!

Rotary Club de São Tiago Rotary Club de Piumhi



PORQUE CAMINHAR 
JUNTO É MUITO 

MELHOR


