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MENSAGEM DO PRESIDENTE DO ROTARY INTERNATIONAL
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Em outubro, 
nós celebramos a 
área de enfoque 
Desenvolvimento 
Econômico 
Comunitário e o 
Dia Mundial de 
Combate à Pólio

Um quarto deste ano 2021-22 já passou. 

Tenho certeza absoluta de que vocês 

estão ajudando o Rotary a crescer mais e 

fazer mais. Espero ainda que vocês já 

tenham colaborado com a iniciativa 

Cada Um Traz Um e convidado alguém 

para fazer parte do Rotary. 

Alguma vez vocês reetiram sobre como 

foram seus primeiros dias no Rotary? 

Faço isso com frequência, pois aqueles 

momentos de descoberta do poder do 

servir zeram de mim quem sou hoje. 

Quando entrei para o meu Rotary Club, 

nossos esforços se concentravam nas 

comunidades rurais da Índia, onde as 

pessoas não tinham banheiro, obtinham 

água para consumo no mesmo lago em 

que tomavam banho e mandavam seus 

lhos para salas de aula ao ar livre, 

montadas debaixo de árvores. Muitas 

vezes, a clínica de saúde mais próxima 

cava a quilômetros de distância, e os 

serviços eram precários. Mas, depois que 

os Rotary Clubs realizaram alguns 

projetos humanitários, as aldeias 

passaram a ter banheiros, água potável, 

salas de aula dedicadas à educação 

infantil e um centro de saúde nas 

proximidades. 

A chama que o Rotary acendeu aqui 

dentro me fez olhar além de mim mesmo 

e  a b r a ç a r  a  h u m a n i d a d e .  E l a 

transformou os serviços humanitários em 

um estilo de vida, revelando um princípio 

fundamental que ainda defendo: servir é 

o aluguel que pago pelo espaço que 

ocupo na Terra. 

Se sentir a necessidade de reacender a 

chama dos serviços humanitários em 

vocês ou nos seus clubes, o mês de 

outubro, dedicado à nossa área de 

enfoque Desenvolvimento Econômico 

Comunitário, é perfeito para isso. 

Quando nós trabalhamos para melhorar 

a vida das pessoas em comunidades 

carentes, seja com projetos que ofereçam 

formação prossional ou acesso a 

recursos nanceiros, estamos ajudando a 

construir e a manter o crescimento 

econômico local. 

A necessidade é grande. De acordo com 

as Nações Unidas, 9% da população 

mundial – ou 700 milhões de pessoas, a 

maioria delas na África Subsaariana – 

vive com menos de US$ 1,90 por dia. Ao 

apoiarmos empreendedores  e  o 

d e s e n v o l v i m e n t o  c o m u n i t á r i o , 

melhoramos as condições de vida das 

pessoas dessa e de outras regiões do 

planeta. 

Seu clube também pode promover o 

desenvolvimento econômico localmente. 

Isso pode ser feito com a expansão de 

oportunidades de formação prossional 

por meio de escolas e faculdades 

comunitárias, com parcerias para facilitar 

o acesso a serviços nanceiros ou, ainda, 

trabalhando ao lado de organizações 

sem ns lucrativos que destinam recursos 

a empreendedores e os conectam com a 

comunidade empresarial. 

Porém, o fortalecimento de comunidades 

requer uma saúde pública ecaz. Em 24 

de outubro, Dia Mundial de Combate à 

Pól io,  celebramos nosso enorme 

progresso no esforço para erradicar 

globalmente a poliomielite. Contudo, 

sabemos que essa luta ainda não 

acabou. Seguimos precisando da sua 

a juda para  ar recadar  fundos  e 

conscientizar as pessoas a m de garantir 

que todas as crianças do mundo sejam 

imunizadas contra a pólio. 

Motivem seus clubes a entrar em ação 

nesse dia tão importante, a visitar o site 

endpo l io .org/p t /d ia mundia l -de -

combate-a-polio e a fazer uma doação.

Os serviços humanitários têm sido 

graticantes ao longo da minha vida, e eu 

sei que muitos de vocês sentem o mesmo. 

Juntem-se a mim neste mês de outubro 

para sermos bons inquilinos do nosso 

planeta, ajudando outras pessoas a 

melhorar a si mesmas e às suas 

comunidades. Juntos, podemos Servir 

para Transformar Vidas. 

UM MÊS PERFEITO PARA REACENDER
A CHAMA DOS SERVIÇOS HUMANITÁRIOS

SAUDAÇÕES, MEUS CAROS 
AGENTES DE TRANSFORMAÇÃO



MENSAGEM DO DIRETOR DO ROTARY INTERNATIONAL

Júlio César Silva Santisteban Ojeda
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DESAFIO DA NOSSA 
GERAÇÃO NO ROTARY

Um dos desaos que enfrentamos no espaço e no 
tempo em que vivemos como uma geração no Rotary 
é o de sustentar uma cultura organizacional forte.

Para atingirmos esse objetivo, nossos valores 
institucionais constituem um elemento fundamental, 
que deve ser compartilhado de forma intensa e 
abrangente.

Quanto mais associados conhecerem, aceitarem e 
priorizarem os valores que nos unem, e quanto mais 
estiverem compromissados com eles, mais forte será 
a nossa cultura organizacional. Isso terá muita 
inuência no comportamento de cada integrante do 
nosso quadro associativo e criará os espaços 
necessários para que desenvolvam as suas 
capacidades em busca do sucesso da organização.

Uma cultura organizacional forte reduz a rotatividade 
dos membros da organização e mostra um acordo 
sólido em relação a seus objetivos e às prioridades do 
seu plano estratégico, alcançando a unanimidade de 
propósitos.

Isso estabelece a coesão, a lealdade e o 
compromisso, qualidades que diminuem a propensão 
a deixar a organização e, ao mesmo tempo, 
empoderam e dão sentido de pertencimento, porque 
delizam os associados e fortalecem a organização. 

Em síntese, uma cultura organizacional forte, 
baseada em valores, nos proporciona uma 
organização mais vigorosa, não somente com 
capacidade de se adaptar às mudanças, mas também 
de libertá-las de sua própria marca, tal como 
corresponde à organização 
humanitária mais importante que o mundo tem hoje 
para mudar vidas: o Rotary. Por isso mesmo, seus 
valores e princípios são imutáveis.

Uma cultura 
organizacional 
forte reduz a 
rotatividade dos 
membros da 
organização
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Mensagem 
do  Governador 2021-22
José Carlos Azevedo
Companheiros e Companheiras,

Nosso ano rotário está em andamento, e com a 
Graça de Deus a normalidade está voltando aos 
poucos, portanto é hora de retomar nossas ações 
em prol de quem mais precisa. Muitos clubes já 
em plena atividade e outros, compreensível, 
ainda sensível a retornar devido a pandemia.

O Rotary International e o nosso Distrito passam 
por mudanças importantes, temos que valorizar 
os clubes e os companheiros, temos que dar 
condições, como já acontece em diversas partes 
do mundo, para que os clubes tenham recursos 
de forma imediata, ações sociais trás novos 
associados, retem quemo quadro associativo, 
clube sem projetos, sem ações estatisticamente 
está comprovado que vai diminuindo e 
desaparece.

Com isso estamos tomando decisões impactantes 
com a orientação de nosso Diretor Julio 
Santistebam e em comum acordo com os distritos 
do Brasil.

Em época de crise temos que nos reinventar, 
crescer e multiplicar as ações, mas para isso 
temos que ter um quadro associativo forte onde 
todos queiram servir para transformar vidas.

Em nossas visitas temos passado as novas 
orientações e novas formas de gerenciamento de 
clubes, pois clube forte, quadro associativo 
amplo, tesouraria abastecida é básico para que 
as atuações locais se desenvolvam.

E temos clubes que já zeram a sua feijoada, o boi 
no rolete, noite das massas, dentre outras ações, 
destinando parte do lucro à Fundação Rotária e 
ao seu caixa para as suas ações sociais, clube com 
atividade de companheirismo, encontros em 
casas de rotarianos, reunião festiva com a família 
rotária cresce, desenvolve e faz bem a 
comunidade, aos companheiros e a toda família 
rotária.

E para isso temos que crescer.

No dia 30 deste 
mês de outubro o 
p r e s i d e n t e 
Shekhar Metha 
estará presente 
em uma grande 
ação dos distritos do Brasil.

Grande admissão coletiva no Brasil, e estaremos 
presentes com novos associados.

Peço para que dê posse ao menos um novo 
associado no seu clube, temos clubes com 3 ou 4 
novos rotarianos e o que nos deixa imensamente 
feliz é a quantidade expressiva de mulheres e 
novas gerações com dupla liação vindo para os 
clubes, o seu clube já deu posse neste ano rotário 
ao menos uma mulher e a um jovem? Este é o ano 
da transformação, da inovação e da renovação.

Vamos usar a criatividade nestes tempos difíceis, 
temos que superar com fé e muita esperança e 
acreditar em dias melhores.

Nosso Programa Preserve o Planeta Terra já está 
sendo executado em diversos distritos do Brasil e 
até outros países, o Seminário do Meio Ambiente 
em Capitólio tivemos a presença dos Diretores 
Mário César de Camargo e Julio Santistebam 
(virtual), oito governadores de distrito do Brasil, 
deputados federais e estaduais, 35 prefeitos e 
diversas outras autoridades além de rotarianos 
do Brasil e do nosso Distrito.

O ano que se parecia perdido na verdade será de 
nossa redenção, da vontade de ajudar, de fazer 
companheirismo, de amparar a comunidade e 
minorar o sofrimento de muitos e você é peça 
fundamental, pois sem você, caro companheiro e 
companheira, não teríamos clubes, não teríamos 
distritos e não haveria a maior instituição de 
ajuda humanitária do mundo.

A transformação que queremos somos nós que 
fazemos.

José Carlos de Azevedo
GD 4560 – 2021-22



Andréa Azevedo
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Mensagem 
da Coordenadora Distrital

Amigos e amigas do Distrito 4560, 

Que honra poder estar com vocês em 
nossos encontros presenciais, fomos 
recebidos por muitos clubes e quero 
a g r a d e c e r  o  c a r i n h o  q u e  f o i 
proporcionado a nós, jamais iremos 
esquecer os momentos incríveis que 
passamos juntos e quantos ainda iremos 
encontrar em nossas visitas e seminários.

A campanha da Casinha Feliz está sendo 
maravilhosa, todos os companheiros dos 
clubes, das Casas da Amizade e os jovens 
das novas gerações, e o incrível que até 
os RotaKids estão doando para a maior 
campanha do mundo de erradicação da 
poliomielite, quantos jovens não 
sofreram e ainda sofrem com a paralisia 
infantil adquirida lá no passado, uma 
doença terrível que já está quase no m.

Peço que continuem a doar, um dólar 
pode salvar vidas, a pólio ainda não foi 
erradicada, o vírus selvagem ainda está 
presente em dois países, como outras 
doenças terríveis infelizmente podem 
voltar, como o exemplo do sarampo e de 
tanto outras, vejamos a covid-19 o mal 

que fez e está fazendo ao mundo, nos 
ajude a erradicar a poliomielite.

Temos encontrado ações surpreendentes 
das Casas da Amizade em nosso Distrito, 
trabalhos únicos, perfeitos e o bom de se 
ver é que convidam os clubes de Rotary 
da sua cidade para ações conjuntas, uns 
ajudando aos outros, isso é família 
rotária e é fazer bem ao mundo.

O poeta nos ensinou “Seja como um 
girassol, ele gira para todos os lados 
para alcançar a luz. Então olhe para 
dentro de você, é lá que o sol brilha. 
Alimente a alma, regue seus girassóis e 
eles orescerão.” Vamos ser girassóis em 
nossas vidas e nas vidas daqueles que 
nos cercam diariamente, olhe ao seu lado 
e veja o brilho desse girassol que convive 
contigo em seu lar, no seu trabalho, na 
sua comunidade e em seu mundo.

Andrea Luiza Bastos de Oliveira de 
Azevedo
Coordenadora das ASRs do Distrito 4560 
– 2021-22
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NOSSO DISTRITO É NOTÍCIA 
NA REVISTA ROTARY BRASIL

Ação de testagem 
contempla população 
vulnerável

clubes e distritos

Inspirados no programa
Preserve o Planeta Terra
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No dia 02 de setembro, 
representantes do Rotary Club 
Saté l i te  Varginha Emma 
Hildiger zeram a entrega de 
300 litros de leite sem lactose 
ao Asilo São Vicente de Paulo, 
em Poços de Caldas. O asilo 
carece desse produto, cujo 
consumo semanal supera a 50 
litros.
O Club Emma Hi ldinger, 
fundado apenas por mulheres 
em 08 de março deste ano, 
f unc iona  to ta lmen te  na 
modalidade virtual e reúne 
mulheres de várias cidades 
dos estados de Minas e São 
Paulo. O nome foi dado em 
homenagem à  p r ime i ra 
mulher rotariana na América 
Latina, Emma Hildinger. Até 
então, o Rotary só aceitava o 
público masculino em seu 
quadro de associados.
Esta foi a primeira ação social 
do c lube,  que tem como 
pres idente  e  fundadora 
Carmen Silvia Toledo Da Pós 
Rodrigues.  Rotariana há 
mui tos  anos ,  Carmen já 
exerceu várias funções no 
Ro tary,  en t re  e las  a  de 
governadora assistente no 
ano 2020/21. “Esta ação foi 

uma maneira de exercitarmos o trabalho em equipe, em função de estamos distantes 
geogracamente. Nossa capacidade de reunir esforços mostrou-se eciente, uma vez 
que a mobilização da campanha durou em torno de duas semanas, e a maior parte das 
doações ocorreu graças aos contatos nas mídias sociais”, explica a presidente do clube.

NOSSO DISTRITO É NOTÍCIA 
NAS GRANDES MÍDIAS
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Companheira Carmen e Governador 
Silveira palestrando no Instituto Rotary! 
Que orgulho do nosso Distrito 4560.

PROFESSOR EMÉRITO DA UFLA.

O ROTARY CLUB DE LAVRAS vem 
cumprimentar o Companheiro 
Governador João Márcio de 
Carvalho Rios, que durante as 
festividades dos 113 anos da 
Ua, recebeu o mais  que 
merecido título de PROFESSOR 
EMÉRITO. 



11OUTUBRO DE 2021

O Seminário de Meio Ambiente, em Capitólio, foi um sucesso!

Estiveram presentes, companheiros de toda a família rotária do Distrito 4560, vários governadores de 
outros Distritos, prefeitos de inúmeras cidades, que aderiram ao Programa Preverse o Planeta Terra e 
pessoas amigas de Rotary.

O evento marcou o início da caminhada pela preservação ambiental, pela preservação da vida! 

O planeta somos todos nós!

2021
SET SEMINÁRIO DE 

MEIO AMBIENTE
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UM POUCO MAIS 
DO SEMINÁRIO 



A Prefeitura Municipal de Varginha, por meio da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente (SEMEA), participou do SEMINÁRIO 
DE MEIO AMBIENTE, que ocorreu na cidade de Capitólio, nos dias 
17, 18 e 19 de setembro. O evento foi promovido pelo ROTARY 
Internacional – Distrito 4560 pelo Governador do respectivo 
distrito. O seminário contou com a presença de grandes 
autoridades, como a Deputada Estadual, Delegada Sheila, o 
Deputado Federal Charlles Evangelista, o Deputado Estadual, 
Antônio Carlos Arantes, a COPASA, entre outros.

Na oportunidade, a SEMEA havida sido convidada pelo presidente 
do Rotary Club de Varginha, Dr. Antônio Caiafa, para participar do 
programa “PRESERVAR O PLANETA TERRA”, cujo objetivo é o 
plantio de 3 milhões de árvores em 3 anos, na proporção de uma 
árvore para cada habitante do Distrito 4560.

Representandoa Secretaria de Meio Ambiente, Fernanda 
Modesto, supervisora de Fiscalização Ambiental, recebeu a 
certicação “PARCEIRO DO MEIO AMBIENTE”, quando enalteceu 
e agradeceu a oportunidade ao governador distrital 4560, José 
Carlos de Azevedo pelo projeto e ressaltou que Varginha sente 
agraciada em poder contribuir.

“Como dia 21 de setembro é do dia da árvore, sentimos honrados 
em promover uma ação com tamanha projeção ambiental. 
Preserve o meio ambiente, preserve nosso planeta Terra!”, disse 

Fernanda Modesto.

Secretariara Municipal de Meio Ambiente de Varginha é 
representada durante Seminário de Meio Ambiente em 
Capitólio

Fonte: https://www.varginha.mg.gov.br/portal/noticias/0/3/6715/secretariara-municipal-de-meio-ambiente-de-varginha-e-representada-
durante--seminario-de-meio-ambiente-em-capitolio
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A ADESÃO AO PROGRAMA PRESERVE O PLANETA TERRA 
ROMPENDO FRONTEIRAS!

O Distrito 4560 está comprometido a apoiar atividades 
em prol da conservação e proteção de recursos naturais, 
da sustentabilidade ecológica e da harmonia entre as 
PESSOAS e o MEIO AMBIENTE.

Compreendendo que Meio Ambiente é o conjunto de 
elementos físicos, químicos, biológicos e SOCIAIS que 
podem causar efeitos sobre os seres vivos e as 
atividades humanas, alinhamos as nossas ações, 
norteados pelas ÁREAS DE ENFOQUE, para um único 
objetivo: 

PRESERVAR O PLANETA TERRA!

Cuidar da VIDA ao nosso redor é 
um compromisso de todos.

O PROGRAMA JÁ ESTÁ 
RECEBENDO DOAÇÕES!

COMO SERÃO 
DISTRIBUÍDAS 

AS DOAÇÕES?

Distrito10%45% 45%Fundação Rotária Clubes

Projetos Sociais
no Mundo

Projetos Sociais e 
ambientais Locais

Fundação
Rotária

Clubes 
de Rotary

Distrito
4560

PROGRAMA PRESERVE 
O PLANETA TERRADistrito 4560

Rotary

Quem PODE doar?

- Qualquer pessoa física
ou jurídica

Manutenção 
do projeto

Acesse o nosso site para saber 
mais ou leia o QRCode ao lado 
para doar

UM PROGRAMA PARA VIABILIZAR O CUIDADO COM O MEIO 
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 

COMUNITÁRIO
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QUANTAS ÁRVORES 
IREMOS PLANTAR?

QUEM IRÁ PLANTAR  E CUIDAR DAS ÁRVORES?

1.000.000 DE ÁRVORES

• As Prefeituras parceiras
• As Empresas de saneamento parceiras
• Os amigos de Rotary
• Os Clubes de Rotary

- O SELO «PRESERVE O PLANETA TERRA»

PLANO ETE AV

R T
EE

RS
E R

R A

P

SELO OURO: 
Acima de 3000 árvores

SELO PRATA; 
1001 a 3.000 árvores

SELO BRONZE:
201 a 1.000 árvores

SELO BÁSICO (ME e MEI)
100 a 200 árvores

QUANTO CUSTA 
CADA ÁRVORE?
- Cada árvore custa 
   1 dólar rotário

O que vamos oferecer à
“EMPRESA AMIGA DO MEIO AMBIENTE” 
que apoiar financeiramente nosso programa?

ONDE SERÃO PLANTADAS?
• Nas áreas públicas autorizadas pelas prefeituras
• Nas áreas degradadas mapeadas pelas empresas 

de saneamento
• Nas áreas de preservação de nascentes em 

terrenos públicos e privados

Distrito 4560

Rotary

Para saber mais, acesse nosso site: www.preserveoplaneta.rotary4560.org.br
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Rotary E-club de Esperanto Brasil                           R$      70,50

Rotary Club de Formiga - Areias Brancas Oeste   R$      82,49

ASR de itapecerica                                                 R$      88,77

Rotary Clube de Alfenas Norte                                R$   131,44

ASR de Bom Sucesso                                             R$   221,62

Rotary de Itaúna - Cidade Educativa                      R$    252,13

Rotary Club de São Tiago                                       R$    245,09

Rotary Club de Formiga                                           R$   494,79

Rotary Club de Monte Sião                                     R$ 2.507,37

Rotary Club de Piumhi                                            R$ 2.597,13

PARABÉNS FAMÍLIA ROTÁRIA
TODOS ENGAJADOS COM O PROGRAMA 

PRESERVE O PLANETA! 

Parte das doações que os clubes conseguiram arrecadar, retornando 
imediatamente para que cada clube possa fazer a diferença com 
projetos locais, beneciando a sua cidade e a sua comunidade.

Preservar o meio ambiente é também preservar a vida humana!



I – VALOR DO PANETONE

O cus to  un i tá r io  de 
compra de cada panetone 
este ano será de R$ 7,73 
(sete reais e setenta e três 
centavos), neste valor está 
incluso 1 (um) panetone de 
frutas, a embalagem plástica 
e caixa com os 12 panetones 
para transporte.

Este ano o transporte 
p a r a  c a d a  c i d a d e  n o 
endereço do responsável 
pelo pedido do Clube será por 
conta do Distrito, ou seja, 
será pago à empresa de 
transporte pelo Distrito.

17OUTUBRO DE 2021



II – EMISSÃO DE NOTA FISCAL

E RECIBO DE DOAÇÃO

As Notas Fiscais (DANFE) 
e m i t i d a s  p e l a  e m p r e s a 
fornecedora dos panetones, 
virão com o valor de compra, 
ou seja, R$ 7,73 e com os 
dados de cada Clube, caso 
seja feita venda à terceiros, o 
responsável do Clube fica com 
a obrigação de ir até a Receita 
Estadual da sua cidade ou 
região e fazer a emissão da 
NF, no caso de dúvidas favor 
verificar com o Contador do 
seu Clube. No final deste 
edital se encontra um modelo 
de recibo de doação que pode 

III – VENDAS

P o r  q u e s t õ e s  d e 
logística, somente serão 
vendidas caixas fechadas 
contendo 12 panetones de 
frutas, diretamente aos 
Clubes e estes farão a 
d i s t r i b u i ç ã o  a o s  s e u s 
associados e a terceiros se 
for o caso. Será fechado um 
único envio por Clube do total 
de caixas adquiridas.

O Presidente do Clube, 
d e v e r á  n o m e a r  u m 
responsável pela compra a 
ser feita no site do Distrito, 
d i s t r i b u i ç ã o  a o s 
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IV – PAGAMENTOS

O pagamento de 50% do 
valor do pedido poderá ser 
pago até 16/11/2021 de acordo 
com o pedido e dos outros 
50% do va lo r  a té  o  d ia 
3 0 / 1 1 / 2 0 2 1 ,  e s t e s 
pagamentos poderão ser 
feitos através de PIX, cartão 
ou boletos emitidos pelo 
sistema de e-commerce “Loja 
Virtual” do Distrito de acordo 
com o que for disponibilizado 
no site.

 https://vendas.rotary45
60.org.br

V – PRAZOS DOS PEDIDOS

Os pedidos deverão 
ser feitos a partir do 

FIQUEM

LIGADADOS

19OUTUBRO DE 2021



VI – RETIRADA DOS PEDIDOS

Cada Presidente deverá 
indicar o responsável até dia 
01/10/2021, para receber a 
totalidade das encomendas 
do Clube, de acordo com os 
dados do pedido feito no 
sistema. A indicação será 
f e i t a  p e l o  e n d e r e ç o 
eletrônico:

https://eventos.rotary4
560.org.br

VII – VALORES DE DOAÇÃO

50% (cinquenta por cento) 
do valor líquido será destinado 
ao fundo anual de programas 
da Fundação Rotária em 
nome de cada Clube, da 
mesma forma dos outros anos 
através de seus associados 
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21OUTUBRO DE 2021

O Sicoob Credialto, em parceria com o Rotary Club de Piumhi, reforçou 
seu interesse pelo meio ambiente, com a doação de mudas nativas para 
plantação. 
Através do Programa Preserve o Planeta Terra, a instituição investiu a 
quantia de R$ 5.135,13 que equivale ao plantio de 1001 mudas em nossa 
região. 
Gratidão por mais essa parceria de sucesso! 
Juntos somos mais fortes!



22OUTUBRO DE 2021

Foi realizado no dia 11/09/2021, na cidade de Formiga, a 
segunda etapa do Instituto de Liderança Rotária doDistrito 4560.

Seguimos capacitando como forma de gerar um impacto positivo e 
de promover entusiasmo e engajamento.

INSTITUTO DE 
LIDERANÇA ROTÁRIA

SET
11

2021

CAPACITAÇÃO
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O nosso desenvolvimento econômico e 
comunitário

Há 110 anos, rotarianos de todos os continentes, 
culturas e campos de trabalho têm se reunido 
para agir em suas comunidades e em todo o 
mundo. Com o compromisso de alcançar uma 
mudança duradoura, nós trabalhamos juntos 
para capacitar jovens, melhorar a saúde, 
promover a paz e trabalhar em prol do progresso 
comunitário.

Com base nas diversas formas pelas quais os 
rotarianos têm servido, o Rotary concentrou-se 
em seis áreas de enfoque que reetem as 
necessidades mais críticas e abrangentes da 
humanidade: paz e prevenção e resolução de 
conitos; prevenção e tratamento de doenças; 
recursos hídricos e saneamento; saúde materno-
infantil; educação básica e alfabetização; 
desenvolvimento econômico e comunitário. 
Rotarianos planejando projetos humanitários 
devem considerar oportunidades para 
implementar atividades inovadoras nestas seis 
áreas.

Neste mês de outubro, pretendo que os 
rotarianos conheçam ações que podem 
contribuir para melhorar as condições sociais de 
milhares de pessoas de nossas comunidades por 
meio de projetos apoiados pela Fundação 
Rotária. Iniciativas que irão concorrer para o 
desenvolvimento econômico e comunitário das 
populações carentes. Que darão oportunidades 
de empregos produtivos e decentes para jovens e 
adu l tos ,  cont r ibu indo para  for ta lecer 
empreendedores e líderes comunitários, 
sobretudo do sexo feminino, em regiões 
carentes.

O Rotary apoia investimentos voltados à 
p romoção de  avanços  mensuráve i s  e 
d u r a d o u r o s  n a s  v i d a s  d e  p e s s o a s  e 
comunidades. A Fundação Rotária nos capacita a 
fomentar esse desenvolvimento econômico e 
comunitário por meio de diversas ações:

–  C a p a c i t a n d o  e m p r e s á r i o s ,  l í d e r e s 
comunitários, organizações locais e redes 
c o m u n i t á r i a s  p a r a  q u e  p r o m o v a m 

desenvolvimento econômico em comunidades 
carentes;

– Desenvolvendo oportunidades de trabalho 
produtivo;

– Reduzindo a pobreza nas comunidades;

– Apoiando estudos ligados ao desenvolvimento 
econômico e comunitário.

Não esqueça: o Rotary é formado por líderes de 
diversos continentes, culturas e áreas de atuação 
que se unem e entram em ação para ajudar 
comunidades em todo o mundo.

* O autor é José Ubiracy, diretor 2015-17 do 
Rotary International.

OUTUBRO: MÊS DO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E COMUNITÁRIO
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Dia 08 de setembro foi um dia muito produtivo 
para o Distrito 4560.

O governador José Carlos esteve pela manhã 
visitando futuros companheiros na cidade de 
Campestre que já estão montando um grupo de 
25 pessoas para novo Rotary Club e logo a seguir 
conversa com pessoas da cidade de Botelhos que 
igualmente querem um clube na cidade.

Na parte da tarde o governador esteve presente 
na Rede de Televisão América na cidade de Pouso 
Alegre, que atinge 10 milhões de pessoas, 
gravando o Programa Bona Show e Amigos, 
programa de uma hora que foi ao ar no domingo a 
noite.

Uma grande oportunidade de se fazer imagem 
publica para Rotary!

DIVULGANDO O DISTRITO 



HISTÓRIAS DO DISTRITO 4560

36 ANOS DE ROTARISMO
Foi numa segunda-feira, dia 20 de setembro de 1985...
Sob a presidência do saudoso companheiro Luiz Onofre 
Salgado e na presença de grandes ícones rotários, alguns 
deles até hoje compartilhando do rotarismo em meu clube, 
fui admitido no Rotary Club de Lavras.

Um recém graduado em direito, proprietário de uma 
empresa de administração e corretagem de imóveis, 
ingressei no clube com a classicação "Imóveis - 
Administração". 
Naquele memorável dia recebi do então secretário do 
clube Waldenor da Rocha Gomes a pasta contendo 
literatura e informação rotárias. Em minha lapela recebi o 
distintivo do Rotary International, que foi colocado pelo 
meu padrinho Ediberto Cipriano da Costa.  Fui saudado - e 
nunca vou me esquecer - pelo governador 1976/77 
Oswaldo Louzada Serra, que, debaixo de seu extenso 
saber rotário, me pronunciou palavras motivadoras sobre 
o movimento rotário.

Eu, muito jovem, apenas 23 anos de idade, algo até um 
pouco 'inusitado' no movimento rotário, me senti um 
'rotariano de fraldas' em meio a grandes personalidades 
rotárias e lavrenses. Na verdade, naquele clube existiam 
muito mais amigos de meu recentemente falecido pai do 
que amigos ou conhecidos meus. Amigos do peito de meu 
pai, poderia dizer, como os companheiros Tatão (Sebastião 
Mello de Oliveira) e Adejar Alvarenga (que serviu ao Tiro 
de Guerra com meu pai), até hoje pertencentes ao nosso 
Quadro Associativo. Outros não mais pertencentes ao 
nosso Quadro, mas grandes amigos como o Wilson 
Crepaldi, o Júlio Vitorino e seu lho Júlio César.Outros que 
já nos deixaram mas que muitas vezes presenciei 
frequentando a minha casa ou o escritório de meu pai, 
devido à amizade com minha família ou à relação 
cliente/advogado com meu saudoso progenitor. Grandes e 

saudosas personalidades como o Fouad Farage Mourad, 
Petrônio Novais, José Augusto da Fonseca (Zé Leônidas), 
Gabriel de Siqueira Lopes, Roussaulière Mattos, Martinho 
Senna, José Amâncio e Edmir Sá Santos. Um outro colega 
de prossão de meu pai: Almir Paula Lima e dois outros 
clientes do escritório de meu pai, Carlos Roberto Mansur 
Thomaz e Sebastião Naves da Silveira. 

Com muita honra, passei a dividir a mesma mesa com o 
meu antigo professor de Educação Física, Dilo Pinto de 
Morais, com o meu professor de história e geograa, 
Oswaldo Louzada Serra, também com o ex-diretor da 
então Escola Superior de Agricultura de Lavras (Esal), 
Alcebíades Guarita Cartaxo, com o professor Márcio de 
Castro Soares e com o empresário Cláudio Joel Botelho.

O dia 20 de setembro de 1985 é um dia que nunca vou me 
esquecer. Neste dia ingressei numa das mais importantes 
ferramentas do bem, num dos mais respeitosos 
organismos de prestação de serviços do mundo. Num dos 
maiores celeiros de companheirismo que já conheci. Me 
sinto honrado por pertencer a esta organização. Por tê-la, 
também honrado, como Coordenador Distrital de Imagem 
Pública, como Secretário Distrital, como redator do 
Informativo Distrital e agora como Governador Assistente, 
dentre outras missões. Me sinto orgulhoso por pertencer a 
este clube. Por tê-lo presidido por duas gestões, por ter 
exercido praticamente todas as funções num clube 
existentes. Por tê-lo colocado como minha 'segunda casa', 
e também como a casa de acolhimento dos meus maiores 
amigos, uma vez que nunca deixei de trazer para o Rotary 
Club de Lavras aqueles que me são mais caros e 
imprescindíveis. Deve ser por isso que sou - com muita 
honra e orgulho - 'o campeão de alhados'.

Hoje eu não sopro 36 velinhas. Hoje eu 'acendo 36 
velinhas', que representam para mim o canal de amizade, 
companheirismo, bondade e prestação de serviços.

Obrigado, Rotary, por um dia ter me acolhido como 
membro.
Feliz Aniversário para mim, há 36 orgulhosos anos sendo 
rotariano!

As.  Companheiro Bertolucci

25OUTUBRO DE 2021
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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

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
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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
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Visitas oficiais do governador

29OUTUBRO DE 2021

Visita ao Rotary Club de Brazópolis. Cidade acolhedora de clima muito agradável. 
O casal, Governador José Carlos e Andrea,  foram recebidos com muito carinho e levarão consigo 
boas lembranças de um dia produtivo e feliz.
A  Casinha feliz seguindo novamente o seu propósito!
Gratidão a este clube maravilhoso

SET
02

2021
Visita ao Rotary Club de Brazópolis



30OUTUBRO DE 2021

SET
10

2021
Visita ao Rotary Club de Itanhandu

O Governador e a Coordenadora das ASRs estão em visita ocial no Rotary Clube 
de Itanhandu. 
Foi uma calorosa acolhida.
As visitas são uma oportunidade única de se promover o companheirismo!

Visitas oficiais do governador



31OUTUBRO DE 2021

Visita ao Rotary Club 
de Córrego Fundo

Mais uma cidade que visitada pelo casal Governador José Carlos e Andréa,  Córrego Fundo. 
Cidade agradável e acolhedora. 
Foi maravilhosa a recepção que tiveram. Agradecem a hospitalidade com que o casal Zé Paulo e 
Lourdes os recebeu em sua casa. 
Gratidão

SET
14

2021

Visitas oficiais do governador
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A recepção calorosa ao casal Governador foi o selo de uma grande amizade. 
Esta é a cidade que sediou o Seminário de Meio Ambiente e o clube, o antrião. 
Toda gratidão aos companheiros do Rotary Clube de Capitólio, em especial à companheira 
Margarida pela sua liderança.
Na oportunidade, o clube recebeu a visita de grandes autoridades rotárias.

Visita ao Rotary Club de Capitólio

Visitas oficiais do governador SET
15

2021



Por ocasião do " Seminário do Meio 
Ambiente " foi inaugurado o Marco Rotário 
do Rotary Clube de Capitólio incentivado 
pela dinâmica companheira Margarida 
Costa com a presença do Governador João 
Bosco R. Béze e sua esposa Vani - ano da 
criação do clube, e do  Governador Paulo 
Lima - ano da construção do marco. 

Um momento de orgulho para todo o 
Distrito 4560.

O plantio de uma árvore deu signicado 
ao evento assim como a entrega do bóton  
ao Exmo. Prefeito de Capitólio Cristiano 
Silva, parceiro do projeto " Doe uma 
Árvore.»

A Rainha dos lagos está em festa. 

33OUTUBRO DE 2021

INAUGURAÇÃO DO MARCO ROTÁRIO
CAPITÓLIO - MG



Visita ao Rotary Club de Itaúna 
Cidade Universitária

34OUTUBRO DE 2021

O casal Governador visita ocialmente o Rotary de Itaúna Cidade Universitária. 
As companheiras da ASR, Simone, Cleide e Gislene também se zeram presentes 
juntamente com o Rotaract.
O Deputado Gustavo Mitre, grande apoiador de Rotary na região, fez questão de receber o 
Governador José Carlos e Andréa.

SET
20

2021

Visitas oficiais do governador



Visita ao Rotary Club 
de Meteus Leme

Visita do casal Governador José Carlos de Azevedo e Andrea Azevedo ao casal Gil 
Caravita e Leila, associados do Rotary Clube de Mateus Leme, acompanhados do 
Governador Assistente José Eustaquio do Rotary de Itaúna. 

35OUTUBRO DE 2021

Visitas oficiais do governador SET
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Visita ao Rotary Club de 
Divinópolis Leste

Recepcionados pelos companheiros do Rotary Club de Divinópolis Leste, o casal governador num 
momento especial, visitaram a "Cruz de Todos os Povos," a maior Cruz iluminada do país. 
O projeto da Cruz foi anunciado em 2016 pela Associação Terra de Deus, responsável pela obra que 
fecha o ciclo de três Cruzes pelo mundo, formando a Santíssima Trindade.  
As outras duas estão no México e Líbano. 
A terceira e última está em Divinópolis pelo simbolismo espiritual que Divinópolis carrega, a começar 
pelo nome. 
A cidade era conhecida como Arraial do Divino Espírito Santo. 
A cruz terá 73,80 ms de altura e estrutura de metal. 
A Terra do Divino será ainda mais abençoada pela Santa Cruz.

36OUTUBRO DE 2021

SET
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2021

Visitas oficiais do governador



Festiva conjunta Rotary Club de 
Divinópolis Leste e Divinópolis Oeste

37OUTUBRO DE 2021

Visitas oficiais do governador SET
23

2021



Governador José Carlos sendo agraciado com 
moção congratulatória na Câmara de 

Divinópolis.

38OUTUBRO DE 2021



Visita da Coordenadora à 
ASR de Divinópolis 

39OUTUBRO DE 2021

Com um carinho especial, a Casa da Amizade de Divinópolis recebeu a 

coordenadora Andrea.

Com um cardápio saboroso, num clima de muito companheirismo 

aconteceu "O Chá da Amizade" em homenagem a Coordenadora assim 

como a sua reunião protocolar com as associadas.  

SET
23

2021



Visita ao Rotary Club de 
Formiga Areias Brancas

40OUTUBRO DE 2021

SET
25

2021

Visitas oficiais do governador

Dia 25 de setembro foi o dia do Rotary Club de Formiga Areias Brancas receber a visita do 
governdor e da coordenadora Andrea.
Reunião de trabalho proveitosa e companheirismo!

Conhecendo o projeto Horta Comunitária, 
onde o Rotary Club Areias Brancas é 
parceiro.  
Projeto maravilhoso, onde muitas famílias 
carentes são atendidas 
Admirável trabalho.  Rotary nos encanta.



41OUTUBRO DE 2021

Plantio de árvores em Formiga com o prefeito.
Agradecemos o Rotary Clube de Formiga Areias Brancas Oeste 
pelo apoio!



Visita ao Rotary Club de Formiga 

SET
25

2021

Visitas oficiais do governador

42OUTUBRO DE 2021

Rotary Club de Formiga 
recebe com carinho o 
Governador José Carlos e 
Andréa.  

Visita maravilhosa!

Na tarde do dia 24/09 
(sexta-feira), os 
presidentes da ACIF CDL 
se reuniram com 
representantes do Rotary 
Club, para selar a a 
parceria no projeto 
Preserve o Planeta. que 
tem objetivo de plantar 
uma arvore para cada 
habitante nos limites do 
Distrito 4560.

Ao selar a parceria, a 
ACIF CDL recebeu das 
mãos do Governador do 
Distrito 4560, José Carlos Azevedo, o certicado de Parceiro do Meio Ambiente.

Na reunião havia também membros da diretoria ACIF CDL e do Rotary Club de 
Formiga.

«Neste momento agradecemos ao Distrito 4560 do Rotary, pelo convite de parceria e 
também parabenizamos por essa iniciativa que contribuirá com a salvação do nosso 
planeta!»



Recebidos com extrema gentileza expressa num bouquet de ores, foi nesta terra que o casal 

Governador José Carlos e Andrea foram servidos com um dos frutos da economia local: o café,  

de excelente qualidade! 

Foram agraciados com a visita a APROMIP, entidade coordenada pela companheira Tatiana, 

sendo homenageados com uma comovente apresentação das crianças assistidas pela 

instituição.  

Com elas, o casal cuidou do plantio de uma árvore e a noite aconteceu a Reunião Festiva 

muito bem presidida, momento que se realizou a troca de presentes. 

Visita ao Rotary Club de Piumhí
SET
27

2021

Visitas oficiais do governador
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«Chegamos a cidade de Pimenta em visita ao Rotary Club. 
Acolhidos no marco rotário conhecemos o município que teve seu forte na 
agropecuária mas caminha para o turismo , certamente seu futuro, como o de todas 
as cidades banhadas pelo Lago de Furnas. 
Dia muito agradável que culminou num jantar tranquilo e festivo.»

Visita ao Rotary Club de Pimenta
SET
28

2021

Visitas oficiais do governador

44OUTUBRO DE 2021



Os girassois marcaram a visita do casal Governador José Carlos e Andrea a este clube 
tão altaneiro, numa  delicadeza da companheira Heloisa. 
Durante a reunião festiva aconteceu a entrega de certicados para pessoas que 
contribuem com a comunidade. 
Neste momento o Governador  homenageou as mulheres.
A Casinha Feliz encontrou todo apoio contando com a contribuição do Governador 
Aristides e demais associados.  
Dia de muito companheirismo.

Visita ao Rotary Club de Arcos
SET
28

2021

Visitas oficiais do governador

45OUTUBRO DE 2021



46OUTUBRO DE 2021

Noite das massas realizado pelo Rotary Club Formiga Areias Brancas com a 

parceria do Rotaract e  Interact.  

Noite maravilhosa. 

É um clube jovem e dinâmico. 

Parabéns, tudo foi muito organizado respeitando todas as normas de 

segurança. 

O jantar, maravilhoso!!



47OUTUBRO DE 2021

Na manhã do dia 09 de 

setembro, o companheiro 

Nivaldo e a Presidente do 

Interact Club de Camacho, Maria 

Eduarda, estiveram em uma 

reunião com o Prefeito daquela 

cidade, Bruno Lamounier 

Furtado, onde apresentaram o 

projeto "Preserve o Planeta 

Terra". 

O Prefeito se dispôs a participar 

do Programa com o plantio de 

3.000 mudas de árvores nos 

próximos 03 anos.

Projeto 
Setembro 
Amarelo 

A galera do Interact
pensando na comunidade!



48OUTUBRO DE 2021

Clubes em Ação
Rotary Clube de Boa 
Esperança doando cestas 
básicas .

Campanha do Rotary de Itaúna:

«Cada brinquedo arrecadado 

através de nossa campanha do 

Sorriso Largo faz a diferença na 

vida de varias crianças.»

Rotary Club de Boa 
Esperança promove a 29ª 
Festa Sertaneja. Toda a 
renda para os projetos 
sociais do clube.



Clubes em Ação
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Úrsula,  Giuseppe e 
João Otávio, são os 
fundadores e grandes 
Líderes do Rotary Club 
de Esperanto Brasil do 
D4560.
Encontro feliz!

Governador João Bosco e Vani matando a saudade da Coordenadora 
2020/2021, Heliane e do Governador 2020/2021, Silveira, em Oliveira. 

OS COMPNAHEIROS SE ENCONTRANDO PELOS CAMINHOS ROTÁRIOS



Clubes em Ação
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Reportagem no centenário jornal  (desde 1887), “Gazeta de Minas”, de Oliveira, edição de 
19.09.2021, edição esta especial, do Dia da Cidade.
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Clubes em Ação
O Rotary Club de Três Corações montou o Kit Cerveja do Rotary 
Folia. São duas cervejas artesanais e um taça personalizada da 
festa. Toda a renda será revertida para os projetos sociais locais.



Clubes em Ação
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Encontro com o 

Governador Fred Dally, 

do Distrito 4590, em 

Águas de Lindóia.

Cuidando dos detalhes 

da Conferência Bi-

distriral em maio de 

2022

Oitocentas e cinquenta 
cadeiras!
O estoque aumentou no 
Rotary de Divinópolis 
Leste.
Parabéns aos 
companheiros!!!
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Clubes em Ação
Visita Ocial do Governador Assistente Reyes ao Rotary Clube 

de Piumhi.

Na tarde do dia, dia Mundial da árvore, o Presidente do Rotary Club de Oliveira, Fernando, esteve 
em reunião com a Prefeita Cristine, a Secretária de Meio Ambiente Flávia, a tesoureira Dida, 
integrantes do Interact e Rotaract, rmando a parceria com a prefeitura no plantio de 42 mil mudas, 
uma por habitante da Cidade de Oliveira.
O Programa Preserve o Planeta está alcançando seus objetivos!
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Clubes em Ação
Jatobá! A árvore de grande porte escolhida 
pelo Rotary Club de Três Pontas para selar o 
compromisso com o Projeto Preserve o Planeta.

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 e seus apoiadores. 
O projeto será parceiro das dezenas de iniciativas de 
proteção dos mananciais das principais bacias 
hidrográcas da região.



Clubes em Ação
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24 DE OUTUBRO – DIA MUNDIAL DE COMBATE À POLIOMIELITE

O Rotary Club de Lavras Sul realizou o primeiro BINGO POLIO para arrecadação de recursos a 
serem doados à CASINHA FELIZ/ASR, que atualmente tem à frente a dinâmica Coordenadora 
Andréa Azevedo. O evento foi híbrido.
Outros virão! Obrigado aos participantes que coroaram o sucesso desta primeira edição!



Clubes em Ação
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De 3 de setembro a 2 de outubro o atleta e técnico de tchoukball, professor Leal da Silva 
Teólo esteve na Tunisia participando do programa de intercambio educacional de 
voluntarios na Africa da FITB (Federação Internacional de Tchoukball). O tchoukball é um 
esporte de origem suíça que mistura fundamentos do voleibol e handebol e é 
internacionalmente conhecido como o “Esporte da Paz”, por excluir toda forma de 
violencia e mantendo uma atmosfera saudavel de competitividade.

A participação do voluntario Leal neste programa foi subvenciada pelo Distrito 4560 e 
apoios individuais de membros do Rotary E-clube de Esperanto Brasil. Leal realizou aulas 
e treinamentos nas cidades de Monastir, Sfax, Kser Hillal e Moknine, e no dia da arvore, 
encontrou-se com a Presidente do Rotary club da cidade de Sfax sra Fatma Triki e ex-
presidente sra Héla Fourati para a ação simbólica de plantar uma arvore logo apos o 
treino com a equipe local, representando assim o Projeto Preserve o Planeta Terra do 
distrito 4560 na Tunisia.



O Rotary de Itaúna Cidade Educativa, no empenho de cumprir o objetivo de prestar 
serviço à Comunidade, arrematou o projeto da Campanha do Material Escolar realizado 
na gestão 2020/21.

No dia 29/09/2021, na Escola Manuela da Costa Rezende, do bairro Várzea da Olaria, 
acolheu gentilmente os rotarianos Maria Cleusa (coordenadora do projeto), João de 
Queiroz, Vivaldo, Célia e Elina Dirce, que zeram a entrega dos kits de material.

Clubes em Ação
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Como forma de agradecimento, o Rotary Club Alfenas 
ofereceu um jantar na última quinta-feira (23/09) ao 
Comandante do 64° BPM pelos serviços prestados à 
comunidade.  Na ocasião, houve entrega de 
certicados pelas ecientes Operações de Combate à 
criminalidade no Município e a atuação no projeto 
“Rede Vizinhos Protegidos”.

O Comandante, Tenente Coronel Afrânio, fez uma 
explanação sobre as atividades da PMMG em Alfenas 
e Região e sobre índices de criminalidade.

Posteriormente, o 1� Tenente Caselato explicou o 
funcionamento da Rede Vizinhos Protegidos, a 
atuação geral da 291°Cia PM de Alfenas, a Patrulha 
Rural e Registro de Boletim de Ocorrência.

Estiveram também presentes no clube o Capitão 
Rodrigo, a Tenente Sara, o Sargento Wanderson e o 
Sargento Danilo.

Clubes em Ação



Através do Projeto Esporte Cidadão, que atende cerca de 550 crianças na cidade de 
Machado, com várias modalidades esportivas, no mês de setembro foram iniciadas 
as aulas de ginástica rítmica que estão sendo ministradas na sede do Rotary Club 
de Machado, seguindo todas as normas de segurança e prevenção contra o 
coronavírus. 

O Projeto Esporte Cidadão tem uma parceria da Prefeitura Municipal de Machado, 
Associação Mariana de Assistência à Criança e ao Adolescente (AMACA) e Rotary 
Club de Machado.

Clubes em Ação
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ASRs em Ação
A Casa da Amizade de Bom Sucesso e sua Presidente Ida Borges foi muito bem sucedida na 
Campanha " Doe um Brinquedo " 
Serão distribuídos na Zona Rural do Município e farão muitas crianças sorrirem.
Parabéns companheiras!

Asr Oliveira - Casa da Amizade de Oliveira deu 
um importante passo rumo ao SERVIR. 
As companheiras Maria José Patricio Patrício 
assumiu a Presidência, Vani Costa Béze assumi a 
Vice Presidência e Maria José Barros Freire o 
cargo de 2ª secretaria da Casa da Criança de 
Oliveira, que tem como Presidente de Honra Dom 
Miguel Ângelo de Freitas Ribeiro, nosso Bispo 
Diocesano. 
As demais companheiras auxiliarão nas atividades 
diversas. 
A entidade, que existe desde 1948, atende 
crianças de 4 a 12 anos, bem como dá assistência 
a suas famílias. 
Grandes ideias colocaremos em prática, 
juntamente com os demais membros da Diretoria 
hoje empossada.
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ASRs em Ação
A Casa da Amizade de Alfenas tem um dinamismo extraordinário.  
Não é que promoveram presencialmente, no dia 10/09, a "Noite Italiana" com banda e tudo! 
Foi uma parceria com o Rotary Clube de Alfenas Norte e o resultado um sucesso.  
Parabéns a todos os envolvidos.  
Agora a melhor notícia: Toda renda destinada ao Banco de Cadeiras de Rodas!
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ASRs em Ação
ASR Divinópolis Oeste faz 
doação de material de higiene 
nas Obras Assistenciais São 
Vicente de Paula.

Trabalhando para transformar 
vidas!

Hoje, a Casa da Amizade 
de Monte Sião terminou a 
composição de 110 kits de 
maternidade que serão 
doados para as gestantes 
carentes. 
Um trabalho muito 
graticante!



ASRs em Ação

63OUTUBRO DE 2021

As ASRs do Distrito 4560 promovem 
inúmeras ações para conscientizar as 

mulheres da importância da prevenção do 
câncer.

Juntas pela saúde da mulher!



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 para Subsídios 

CGlobais, 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:

64OUTUBRO DE 2021

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

65OUTUBRO DE 2021



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
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