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Saudações, meus caros agentes de 
transformação, descobri o valor 
dos serviços humanitários quando 
vi como algumas ações simples 
podem transformar vidas de forma 
incomensurável. Tudo começou 
quando me juntei a outras pessoas 
do meu clube em um projeto para 
levar banheiros e água potável a 
vilas rurais próximas à nossa 
cidade. Isso avançou quando 
promovemos o saneamento e 
oferecemos oportunidades de 
educação em todo o país, graças às 
doações generosas de apoiadores 
que acreditaram nos nossos 
projetos tanto quanto nós.
Não há melhor época do ano para 
se lembrar dessa generosidade do 
que novembro, que é o mês da 
Fundação Rotária. 
Como braço benecente do Rotary 
International, a Fundação Rotária 
é o motor que move tantos projetos 
do Rotary em todo o mundo. A 
Fundação transforma suas doações 
em projetos que modicam vidas. É 
a Fundação que nos ajuda a nos 
aproximar do nosso objetivo de 
erradicar a pólio, a mostrar a mais 
pessoas como promovemos a paz 
por meio de ações concretas e a de
monstrar o impacto que os nossos 
projetos têm nas nossas áreas de 
enfoque.
Considerem alguns projetos 
recentes que foram viabilizados 
pela Fundação:

Ÿ Os Rotary Clubs de Guatemala 
La Reforma, na Guatemala, e 
Calgary, no Canadá, receberam 
um Subsídio Global de US$ 
80.000 para organizar um plano 
abrangente de treinamento de 
enfermeiros e prossionais de 
saúde em áreas rurais para 
prevenir e tratar o câncer de 
colo de útero e executar um 
s i s t e m a  s u s t e n t á v e l  d e 
encaminhamento de pacientes 
em sete regiões da Guatemala.

Ÿ M a i s  d e  d u a s  d ú z i a s  d e 

h o s p i t a i s  e m  H o n d u r a s 
receberam equipamentos de 
proteção individual para suas 
equipes médicas graças a um 
Subsídio Global de US$ 169.347 
patrocinado pelos Rotary Clubs 
de Villa Real de Tegucigalpa, em 
Honduras, e Waldo Brookside-
Kansas City, nos Estados 

Unidos.
Ÿ l Os Rotary Clubs de Cotonou Le 

Nautile, no Benin, e Tournai 
H a u t E s c a u t ,  n a  B é l g i c a , 
receberam um Subsídio Global 
de US$ 39.390 para oferecer 
treinamento agrícola em uma 
minifazenda de permacultura 
ecologicamente responsável 
l igada a  um centro  para 
crianças em Sowé, no Benin. Isso 
ajudará uma nova geração de 
agr i cu l t o res  a  se  t o rnar 
e c o n o m i c a m e n t e 
autossuciente.

Gosto de comparar a Fundação Ro
tária ao Taj Mahal, um monumento 
ao amor de um homem por uma 
m u l h e r.  A  F u n d a ç ã o  é  u m 
monumento dinâmico ao nosso 
amor por toda a humanidade.
Neste mês, estou pedindo a todos 
os Rotary Clubs que deem destaque 
à Fundação. É ela que conecta 
todos os rotarianos em todo o 
mundo e transfor ma nossas 
paixões coletivas em projetos que 
transformam vidas. Acessem 
rotary.
org/pt/donate para terem a 
oportunidade de doar diretamente 
ao programa pelo qual cada um de 
vocês tem uma paixão especial. 
Obrigado por sua dedicação total 
ao Rotary. Vocês são a razão pela 
qual o Rotary é capaz de fazer mais 
e crescer mais.
Vamos continuar representando 
esse importante legado neste mês, 
neste ano e no futuro enquanto nos 
mpenhamos em Servir  para 
Transformar Vidas.

Um monumento ao nosso 

amor pela humanidade

Neste mês, estou 
pedindo a todos 
os Rotary Clubs 
que deem estaque 
à Fundação 
Rotária
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Júlio César Silva Santisteban Ojeda

5NOVEMBRO DE 2021

O valor das pequenas mudanças

O mundo está sempre se transformando, passando de 

uma situação para outra, de um momento para outro, 

de um dia para outro, e o Rotary não foi, nem é alheio 

a essa realidade. Há 116 anos, enfrenta com sucesso 

essa situação 

inexorável. A pandemia que agora açoita a 

humanidade, com consequências diversas, é um nítido 

exemplo disso.

As grandes conquistas alcançadas pelo Rotary não 

aconteceram da noite para o dia. Foram muitos 

momentos importantes, uma longa soma de triunfos e, 

por vezes, de avanços modestos. Uma 

evolução gradual, não isenta de sacrifícios, que nos 

levou a ser “a primeira organização de ajuda 

humanitária do mundo”.

Nossa organização conseguiu algo que raramente é 

alcançado: desenvolveu seu potencial. Nós sabemos 

até onde podemos e queremos chegar.

A história do Rotary nos ensina que, às vezes, uma 

pequena mudança, um pequeno hábito, pode trazer 

resultados extraordinários para alcançar os objetivos.

Se somos conscientes de tudo isso, façamos disso um 

motivo condutor e encorajemos a inovação na busca 

das melhores práticas para termos clubes que não 

somente se adaptem às mudanças, 

mas que, como corresponde a uma organização como a 

nossa, as liderem em busca de comunidades melhores, 

mais equitativas e mais inclusivas.

Tenhamos presente que as decisões que tomemos hoje 

determinarão a diferença entre a rganização, o clube e 

o rotariano que somos e a organização, o clube e o 

rotariano que oderíamos ser para construir o futuro. 

Portanto, o que importa é saber se as nossas ações 

estão nos conduzindo ao caminho do sucesso perante o 

amanhã em um mundo em constante mudança.

Nossa 

organização 

conseguiu algo 

que raramente 

é alcançado: 

desenvolveu seu 

potencial
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Mensagem 
do  Governador 2021-22
José Carlos Azevedo

Caros amigos no SERVIR,

Quão é bom SERVIR PARA TRANSFORMAR 
VIDAS!

Nas nossas visitas ociais temos transmitimos a 
necessidade de fortalecimento do clube am de 
enfrentar os desaos de uma nova época, da 
importância do aumento da eciência na 
prestação de serviços locais e do desao de 
erradicar a pólio. 

Em 1930, Paul Harris insistia conosco para que 
evoluíssemos constantemente e para que 
fôssemos até mesmo revolucionários em 
algumas ocasiões, a m de que o Rotary 
pudesse alcançar seus objetivos. O fundador 
entendia que evolução é mudança e progresso 
ao longo do tempo; o fato de que o Rotary existe 
há 116 anos demonstra que isso ocorreu.

Uma análise atual desse pensamento de Paul 
Harris sabemos que é hora de uma mudança 
na cultura do Rotary, construída por seus ideais, 
seus atos, suas tradições e toda a sua gente, 
formando assim uma unidade histórica. 

Precisamos rever as práticas e costumes para 
que mantenhamos vigente, notadamente neste 
momento pós-pandêmico, temos o dever de 
capacitar os rotarianos para que o espírito do 
servir continue a inspirar maior compromisso e 
a desenvolver jovens líderes que nos 
assegurem a continuidade através das 
gerações.

Caro líder e companheiro, temos que continuar 
a ser persistentes em nossos esforços para 
fazer crescer e fortalecer o Rotary, não devemos 
deliberadamente mantermos um passo 
cauteloso, lento e afastado de uma atitude 
revolucionária, a hora é de avançar, buscar 
novos conceitos, determinação extrema para 
construir algo perene e em constante evolução. 
INOVAR, RENOVAR E TRANSFORMAR é 
imprescindível.

Nesse mundo em 
c o n s t a n t e 
mudança, temos que evoluir, adaptar-se às 
mudanças que a sociedade exige de líderes 
atentos e responsáveis.

O Rotary é a maior instituição do mundo em 
formação de novos líderes, temos em nossa 
comunidade mentes brilhantes que estão à 
espera de convites para participar conosco 
dessa revolução extraordinária no servir; 
buscá-los, capacitá-los e formá-los é nossa 
principal missão, está na hora dos clubes 
patrocinarem jovens extraordinários, dar a 
eles formação e liderança, o futuro agradecerá. 
Exemplos de clubes que agiram dessa forma 
temos às dezenas e os resultados são incríveis. 
Pergunto-me se nossos clubes têm feito o 
mesmo e construindo vínculos que incentivam 
novas gerações a continuar fazendo parte da 
Família Rotária. E pergunte a si mesmo como 
pode ajudá-los a alcançar a promessa que o 
Rotary representa e, ao mesmo tempo, a 
fortalecer a organização.

Como Pessoas em Ação, primamos pela 
inclusão, engajamento e compaixão, com a 
ambição de conquistar um mundo melhor para 
todos.

A transformação que queremos somos nós que 
fazemos.

José Carlos de Azevedo
Governador 2021-22 – Distrito 4560
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Mensagem 
da Coordenadora Distrital

Companheiras e Companheiros

O mês de outubro é dedicado ao combate à 
pólio e foi possível realizar eventos exitosos:

Ÿ  O TELEPOLIO foi um sucesso em todos os 
aspectos com grande participação do nosso 
Distrito.

Ÿ  
Ÿ O Brasil ganhou o HEXACAMPEONATO em 

eventos da Pólio!

Ÿ  O lançamento da Pólio Plus Society teve 
uma ót ima aceitação com diversos 
colaboradores do Distrito 4560.

Ÿ
Ÿ  O Rotaract mostrou, mais uma vez, a força 

da juventude e conseguiu uma arrecadação 
expressiva para a pólio.

Ÿ
Ÿ  O Afeganistão vai retomar as campanhas 

de vacinação.

Doamos ao Fundo Pólio o valor de $.5.185,00 
(cinco mil, cento e oitenta e cinco dólares), que 
irá se multiplicar por 4,5 totalizando 
$.23.332.50 o equivalente em dólar rotário a 
mais de R$.126.000,00, pois temos a 
equiparação de 0,5:1 do Fundo Mundial para 
FDUC e 2:1 da Fundação Bill e Melinda Gates. 

A poliomielite, comumente chamada de pólio, 
é uma doença altamente contagiosa causada 
pelo poli vírus selvagem. A grande maioria das 
infecções não produz sintomas, mas de 5 a 10 
em cada 100 pessoas infectadas com esse vírus 
podem apresentar sintomas semelhantes aos 
da gripe. Em 1 a 200 casos, o vírus destrói 
partes do sistema nervoso, causando paralisia 
permanente nas pernas ou braços. Embora 
muito raro, o vírus pode atacar as partes do 
cérebro que ajudam a respirar, o que pode 
levar à morte.

Embora o últ imo caso conrmado de 
poliomielite por poli vírus selvagem na Região 
das Américas tenha ocorrido em 1991, a 

a m e a ç a 
continua. Apesar 
dos esforços para sua erradicação, no 
momento, Afeganistão e Paquistão países 
asiáticos, ainda existem crianças com paralisia 
permanente por este vírus. Devido ao seu risco 
de importação, o principal fator de risco para 
que crianças menores de 5 anos adquiram a 
doença é a baixa cobertura vacinal.

A poliomielite afeta principalmente crianças 
com menos de cinco anos de idade.

Uma em cada 200 infecções leva a uma 
paralisia irreversível (geralmente das pernas). 
Entre os acometidos, 5% a 10% morrem por 
paralisia dos músculos respiratórios.

Enquanto houver uma criança infectada, 
crianças de todos os países correm o risco de 
contrair a poliomielite. Se a doença não for 
erradicada, podem ocorrer até 200 mil novos 
casos no mundo, a cada ano, dentro do período 
de uma década.

O Brasil recebeu o certicado de eliminação da 
pólio em 1994. No entanto, até que a doença 
seja erradicada no mundo (como ocorreu com a 
varíola), existe o risco de um país ou continente 
ter casos importados e o vírus voltar a circular 
em seu território. Para evitar isso, é importante 
manter as taxas de cobertura vacinal altas e 
fazer vigilância constante, entre outras 
medidas. (Dados da OPAS – Organização 
Panamericana de Saúde).

“Esperamos uma cobertura de 95% na 
vacinação contra a pólio para crianças com 
menos de 5 anos, mas até o momento, em 
plena campanha nacional, não chegamos nem 
a 40%. É um dado alarmante. Corremos um 
sério risco de essa doença voltar”, armou 
Leonardo Weissmann, médico infectologista do 
Instituto Emílio Ribas de São Paulo e presidente 
da Comissão Pólio Plus do Rotary International.



A “Casinha Feliz” ou “Cofrinho Pólio Plus” tem 
sido um sucesso, todos os clubes, rotarianos e 
Casas  da  Amizade  fazendo  doações 
expressivas, só temos que agradecer a 
generosidade da família rotária de nosso 
distrito.

Andréa Luiza Bastos de Oliveira Azevedo
Coordenadora Distrital 2021-22
Coordenadora do Programa Pólio Plus Distrito 
4560
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Prefeitura inicia o plantio de 20.000 mudas de árvores, na 

proporção de 1 árvore por habitante, ação essa do programa 

“Preservar o Planeta Terra” em parceria com o Rotary 

Internacional, iniciativa pela qual o Município é certicado 

como “Parceiro do Meio Ambiente” 

A primeira muda foi plantada na Avenida João Olivo Megale 

e é primordial o auxílio de toda a população no cuidado com 

a conservação dessas árvores, que num futuro próximo, além 

de embelezar a cidade, irão contribuir para um meio 

ambiente preservado e saudável.

Prefeitura de Borda da Mata inicia o 
plantio de 20.000 mudas de árvores.
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Prefeitura de Itapecerica e Rotary Club, 
Assinam Termo de Cooperação que 
consiste no plantio de 22 mil mudas de 
árvores nativas no município

A Prefeitura de Itapecerica (MG) e o Distrito 4560 assinaram na manhã desta terça-feira (26), 
Termo de Cooperação Técnica e Plano de Trabalho para execução do projeto “Preserve o Planeta 

Terra”, que consiste no plantio de 22 
mil mudas de árvores nativas no 
município de Itapecerica nos próximos 
três anos do mandato do prefeito 
Wirley Rodrigues Reis (Têko), ou seja, 
uma árvore para cada habitante. Para 
simbolizar a parceria, foi realizado o 
plantio de uma muda de ipê na Praça 
Dom José Medeiros Leite.

Participaram da cerimônia a vice-prefeita 
Joyce Rios; o presidente da Câmara Municipal, 
Gleytinho do Valério, e demais vereadores; o 
governador do Distrito 4560 do Rotary 
International, José Carlos de Azevedo, e sua 
esposa, Andréa Luiza Azevedo, associados do 
Rotary Club de Monte Sião; o presidente do 
Rotary Club de Itapecerica, Nivaldo Araújo; a 
presidente da Associação de Senhoras de 
Rotarianos – Casa da Amizade de Itapecerica, 
Arani Nunes; o comandante do Pelotão de 
Bombeiros Militar de Oliveira, 1º Tenente 
Antônio Márcio Vaz de Sousa; e o comandante 
da Polícia Militar em Itapecerica, tenente 
Juliano Clarismar.

‘’O Rotary é uma rede global de líderes 
comunitários e muito me honra, como prefeito 
e como rotariano – estou temporariamente 
afastado devido aos inúmeros compromissos 
da vida pública – rmar parceria com esta 
instituição que atua em várias frentes com o 
objetivo de provocar mudanças positivas em 
todo o mundo. A minha gestão está sempre 
atenta às questões ambientais e desenvolve 
diversos projetos e ações neste sentido. Esta é mais uma oportunidade de contribuirmos para a 
proteção do meio ambiente, fator fundamental para a preservação da vida no planeta’’, concluiu 
Wirley Reis.
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ACIF CDL de Formiga fecha parceria 
com o Preserve o Planeta Terra
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Na edição da 4° Floresta de Bolso da APS Associação Poços 
Sustentável, a companheira Carmen esteve na PUC 
acompanhando o plantio de 400 mudas de oresta nativa 
da região. 
Nesta oportunidade foram entregues certicados de 
reconhecimento do Distrito à APS.

Parabéns à APS e à Terezinha Couto pelo excelente projeto 
para o meio ambiente!

O Rotary Club de Divinopolis Leste tem o propósito de 
plantar 4.000 árvores, sendo que as primeiras 500 estão 
sendo plantadas na comunidade do Buritis, zona rural de 
Divinópolis.

O plantio é uma parceria entre Serane (fábrica de 
roupas nas masculinas), prefeitura de Divinópolis, 
GEEC(GRUPO EDUCAÇÃO ÉTICA E CIDADANIA) Rotaria de 
Divinópolis Leste.

A amoreira que foi plantada no início do projeto já está 
dando frutos!
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O Projeto Preserve o Planeta 
ajuda o seu clube a doar 

para a FUNDAÇÃO ROTÁRIA!



NOSSO DISTRITO NA REVISTA
ROTARY BRASIL
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NOSSO DISTRITO BEM NA FOTO
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Outubro Rosa Especial 2021, promovido 
pela Comissão Distrital de Mulher em 
Rotary e Empoderamento das meninas 
com apoio do Rotary Club Emma 
Hildinger .

Hoje, a terceira Palestra do mês,  com a 
companheira Rotariana delegada de 
Polícia aposentada Ângela Furtado.

Comissão Distrital de Mulher em Rotary e 
Empoderamento das meninas:

Presidente Carmen Rodrigues, Lígia 
Melo,  Roberta Xavier,  Ana Horta e Zilda 
Castro

Aconteceu no Distrito 4560
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Aconteceu no Distrito 4560

Webinar conduzido pela Rotariana Vera Canto Bertagnoli, Governadora 2007-2008, Distrito 
4720, e Embaixadora da Iniciativa de Empoderamento de Meninas, Zona 24-B, do Rotary 
International.

Convidada especial Damares Regina Alves, Ministra de Estado da Mulher, da Família e do Direitos 
Humanos (dados extraídos de https://www.gov.br/planalto/pt-br/con… em 23 de outubro de 
2021)

Participação em voz de José Alfredo Pretoni, Diretor 1995-1997 de Rotary International e Curador 
2000-2004 da The Rotary Foundation.

Vídeo gravado em 22 de outubro de 2021 por Oscar Mendes e editado por Chico Schlabitz em 23 
de outubro de 2021.
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Realizado de forma híbrida, o Seminário Distrital da Fundação Rotária contou com a participação 
de companheiros de todo o Distrito. 

Os palestrantes conseguiram abordar brilhantemente o tema!

Na oportunidade, o Governador José Carlos fez a entrega das premiações encaminhadas pela 
Fundação Rotária aos clubes que mais se destacaram, de acordo com os critérios e regras adotados 
pela mesma. Parabéns aos Clubes!

Aconteceu no Distrito 4560



Aconteceu no Distrito 4560
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Terceiro módulo do instituto de liderança Rotaria, no Rotary Club de Claudio.
Capacitar para servir!



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.

19NOVEMBRO 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
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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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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

26 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

1 de novembro Segunda-feira Rotary Club de Cambuí Cambuí

11 de novembro Quinta-feira Rotary Club de Boa Esperança Boa Esperança

12 de novembro Sexta-feira Rotary Club de Ilicínea Ilicinea
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Dezembro
1 de dezembro Quarta-feira Rotary Itaúna Itaúna

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

Janeiro
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

6 de dezembro Segunda-feira Rotary Club Cambuquira Cambuquira

8 de dezembro Quarta-feira Três Corações Fernão Dias Virtual

15 de dezembro Quarta-feira Emma Hildinger Virtual



Agenda Rotária

#ReservemaData

CONFERÊNCIA PRESIDENCIAL no BRASILFOZ DO IGUAÇU - 11 a 13/02/2022

Recanto Cataratas Thermas Resort & Convention

ABERTURA DAS INSCRIÇÕES:

https://www.facebook.com/1443314375984101/posts/2968204186828438

ENDEREÇO: Av. Costa e Silva, 3500Foz do Iguaçu / PR - Brasil

FONES CONTATO: 

✓ Direto RESORT:+55 (45) 2102 3000

✓ Reservas:(45) 2102 3033(45) 2102 – 30290800 707 2400

✓ E-MAIL:contato@recantocataratasresort.com.br

✓ SITE: http://www.recantocataratasresort.com.br

SAIBA MAIS SOBRE AS CONFERÊNCIAS PRESIDENCIAIS nas INICIATIVAS PRESIDENCIAIS:

https://my.rotary.org/pt/news-media/ofce-president/presidential-initiatives
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O Brasil tem sido o maior produtor global de 
grãos de café por mais de 100 anos. 

As plantações de café cobrem cerca de 27.000 
km² do país, em sua maioria localizada em 
Minas Gerais, São Paulo, e Paraná, 3 estados 
onde o clima e temperatura são ideais para 
produção do café.

E agora temos a primeira criptomoeda 
lastreada em café do mundo que foi 
desenvolvida pela Minasul - Cooperativa dos 
Cafeicultores da Zona de Varginha (MG).

O Rotary Distrito 4560 através da comissão de 
criptomoedas promove um evento em seu 
canal com os responsáveis pelo sucesso desse 
projeto.

Não perca essa oportunidade de conhecer um 
token nacional que está revolucionando o 
agronegócio.

Marque essa data e o link abaixo:
https://www.youtube.com/channel/UC1rOTzub
jdqyqF6oqajR_Ig

Dias 12 a 15 de novembro de 2021 
para o IV ENCONTRO DE 
PRIMAVERA – IFMRSA – “Fellowship 
of Motorcycling Rotarians – South 
América Chapter / Grupo de 
Rotarianos Motociclistas da América 
do Sul”.

As vagas são limitadas e a 
participação de cada 
companheiro(a) e acompanhante se 
dará por adesão.

Conrmação de presença e reserva 
prévia de vagas até o dia 
05/11/2021:

Rotary de Itaúna
Companheiro Homero Lara
Coordenador IFMR-SA – Distrito 
4.560
Fone: (37) 99982-6263 
E-mail:  homero.lara@uol.com.br.
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Visitas oficiais do governador
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OUT
04

2021

Visita ao Rotary Club de Pains 

Pains, o pólo da extração do calcário.  
O casal governador encontrou um Rotary vibrante, dinâmico e entusiasta. 

A visita ao Museu Arqueológico do Carste do Alto São Francisco fascinou José Carlos e Andrea.

O casal conta que estiveram presentes os rotaractianos e interactianos, o que os deixou muito 
felizes. 

O trabalho em promover o Programa Pólio Plus foi 
graticante.  Fim da Pólio Agora! 

O jantar festivo com troca de presentes e muito calor 
humano fechou um dia próspero e agradável.  

Visita inesquecível.
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OUT
05

2021

Visitas oficiais do governador

Pimenta Mar de Minas recebeu o 
governador José Carlos e a 
coordenadora Andrea com uma 
energia vibrante. 

A visita à Prefeitura trouxe ao casal 
uma especial satisfação.
  
Em seguida o casal visitou a escola e 
hospital onde o clube realizou 
alguns projetos, deixando ali a 
marca Rotary.

A noite festiva organizada e 
protocolar fechou a visita. 

Visita ao Rotary Club de Pimenta Mar de Minas
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OUT
06

2021

Visitas oficiais do governador

Iguatama, Rotary, Casa da Amizade e as belezas do lugar. 
A delicadeza de chegar ao quarto e ser surpreendida por um mimo em ores 
encantou a coordenadora Andrea.

O casal governador participou da posse do Rotary Kids. Iguatama está plantando o 
futuro do Rotary.

Visita ao Rotary Club de Iguatama
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Visitas oficiais do governador OUT
13

2021
Visita ao Rotary Club de Cruzília

‘’Alô Cruzília! 
Adoramos esta  
visita!   
Todos são muito 
amáveis e 

participativos!️   
De tudo um pouco 
em meio a 
companheiros tão 
simpáticos. 
Renovadora esta 
visita.’’
 José Carlos e 
Andrea.
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OUT
14

2021

Visitas oficiais do governador

Caxambu, que tantas vezes sediou a Conferência Distrital, cidade acolhedora, recebe a visita 
do casal governador.
A estadia com os companheiros do clube foi super agradável e cheia de calor humano.
Foi ótima a convivência.

Visita ao Rotary Club de Caxambu
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Visitas oficiais do governador OUT
19

2021

Visita ao Rotary Club de Lagoa da Prata

A visita ao Rotary Club Lagoa Prata Princesa do Oeste foi encantadora, todos muito 

receptivos e alegres.

O casal governador teve um encontro muito salutar com os jovens do Interact.

Em seguida foram conhecer  a antiga ponte do Rio São Francisco e se encontrar com o Sr. 

Prefeito.

Fecharam a visita com chave de ouro num delicioso jantar, com muito companheirismo.
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OUT
20

2021

Visitas oficiais do governador

Na visita ao Rotary Club de Carmo da Mata o casal governador foi acolhido com muito 
companheirismo. 

O Interact esteve presente em todos os momentos.
 
Marvilhoso ver a novas gerações engajadas no rotarianismo.

Visita ao Rotary Club de Carmo da Mata
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Visitas oficiais do governador OUT
25

2021
Visita ao Rotary Club de Cláudio

Em visita ocial ao Rotary Club de 
Cláudio, o casal governador visitou a 
Santa Casa, que conta com o apoio 
assitencial do Rotary. 

Foi um dia muito agradável na "Cidade 
Carinho".
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OUT
26

2021

Visitas oficiais do governador
Visita ao Rotary Club de Itapecerica

Dia intenso para o casal govrnador, com muitos eventos importantes para o Distrito, com 
autoridades locais. 
Muito companheirismo durante toda a visita!
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OUT
28

2021

Visitas oficiais do governador
Visita ao Rotary Club de Carmo do Rio Claro

Na visita ao Rotary Club de Rio Claro, o casal governador conheceu a primeira fazenda 
brasileira certicada pela sua responsabilidade socioambiental. 
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23 de outubro de 2021, 08h-12h30
Paróquia São Paulo Apóstolo – Formiga, MG
Galeria de fotos do evento
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Foi por uma troca de mensagens no 
Facebook, na qual o ortodontista brasileiro 
Saulo Borges, associado do Rotary Club de 
Arcos (MG), entrou em contato com o Rotary 
Club de Simferopol, na Ucrânia, e deu início 
a um dos maiores projetos de cooperação 
internacional entre um clube do Brasil e 
clubes do exterior: o projeto Smile Ukraine, 
para tratamentos de pacientes com ssuras 
e anomalias dentofaciais.

Em sua mensagem, Saulo propôs um 
intercâmbio de prossionais voltado ao 
corpo médico do Hospital Infantil da 
Crimeia, que era apoiado pelo clube de 
Simferopol. A ideia era trabalhar o 
desenvolvimento de competências e 
melhoria da prática de cirurgias em 
crianças com ssura labial, conforme 
solicitado por aquele hospital. Para realizar 
esse treinamento, Saulo conseguiu o apoio 
de prossionais da Universidade de São 
Paulo (USP) em Bauru, onde ele foi aluno.

No nal de 2013, os prossionais brasileiros 
zeram sua primeira viagem à Ucrânia 
para dar início ao treinamento dos médicos 
locais. Na época, o hospital da Crimeia 
atendia de 20 a 30 crianças por ano, mas as 
coisas acabaram mudando bastante com o 

tempo, devido a questões políticas da 
Ucrânia.

“Imaginamos que íamos ensiná-los a tratar 
crianças com ssuras labiais, mas não 
imaginávamos que íamos encontrar 
situações tão complexas e casos tão 
complicados quanto os que encontramos”, 
explica Saulo.

Pouco tempo depois do início da parceria 
entre brasileiros e ucranianos, a região da 
Crimeia foi anexada pela Rússia e, após um 
tempo suspenso, o projeto precisou ser 
transferido para a capital ucraniana, Kiev.

Com a transferência do projeto para Kiev, 
f o i   r m a d a  u m a  p a r c e r i a  c o m  a 
Universidade Médica Nacional Bogomolets, 
a maior do país.

“Essa universidade tem um hospital infantil 
e atendia, em média, 500 novos pacientes 
por ano. Ou seja, o projeto saltou de 20 a 30 
pacientes para 500. Na Ucrânia, tudo é 
muito centralizado em Kiev, todo mundo se 
dirige para lá, então, pegamos casos muito 
complexos de todos os cantos do país”, 
destaca Saulo.

Rotary: Brasil leva expertise em cirurgias faciais à Ucrânia

HISTÓRIAS DO DISTRITO 4560
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Em Kiev, o projeto teve seu escopo 
ampliado, passando a englobar também 
pacientes com deformidades craniofaciais e 
cirurgias ortognáticas (para correção em 
adultos com alterações no desenvolvimento 
ósseo facial). A ampliação do escopo trouxe 
desaos enormes para Saulo e seus 
colegas, já que os prossionais ucranianos 
não estavam familiarizados com as técnicas 
de cirurgia ortognática.

A falta de conhecimento de práticas nesse 
tipo de cirurgia e tratamento não atingia 
apenas os cirurgiões, mas também outros 
prossionais de saúde com envolvimento 
f u n d a m e n t a l  n e s t a  á r e a ,  c o m o 
a n e s t e s i s t a s ,  o r t o d o n t i s t a s  e 
fonoaudiólogos.

Os problemas iam desde anestesistas que 
não estavam preparados para sedar 
c o r r e t a m e n t e  o s  p a c i e n t e s  a 
fonoaudiólogos que não conheciam as 
técnicas para reabilitar pacientes que 
passaram por cirurgias de ssuras e 
ortognáticas, entre outros.

Assim, como parte do processo de 
treinamento dos prossionais ucranianos, 
os brasileiros acabaram realizado uma 
série de cirurgias em pacientes naquele 
país.

“Foram ministradas dezenas de aulas 
teóricas e realizadas aproximadamente 30 
cirurgias de alta complexidade pelos 
cirurgiões brasileiros em Kiev. As cirurgias 
foram realizadas pelo simples fato de que 
os ucranianos não sabiam como realizá-las 
a d e q u a d a m e n t e  p e l a s  t é c n i c a s 
preconizadas pela USP de Bauru. Estas 
cirurgias foram lmadas e transmitidas ao 
vivo para diversos pontos da universidade 
e do hospital infantil, para que vários 
prossionais e alunos de medicina da pós-
graduação pudessem acompanhá-las”, 
conta Saulo.

A  parcer ia  para  t re inamento  dos 
prossionais ucranianos incluiu viagens de 
brasileiros à Ucrânia e de 30 prossionais 
ucranianos ao Brasil, além de várias horas 
de aulas teóricas para mais de 400 
professores e alunos de pós-graduação em 
Kiev com as técnicas usadas pelo Hospital 

de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais 
da USP, conhecido por Centrinho.

“O Centrinho é um dos maiores centros de 
referência do mundo em reabilitação de 
pacientes com anomalias craniofaciais. O 
aprendizado adquirido pelos ucranianos, 
visitando e recebendo treinamentos no 
Centrinho, potencializou os conhecimentos 
adquiridos, permitindo aos visitantes que 
participassem de inúmeras atividades 
teóricas e práticas diariamente, o que seria 
impossível de ser realizado ou executado 
em Kiev”, aponta Saulo.

Até o momento, o projeto recebeu 
investimentos de mais de US$ 273 mil, com 
aportes de  Rotary Clubs do Brasil, Ucrânia, 
Dinamarca e Suécia. O Smile Ukraine 
tornou-se um projeto de longo prazo, 
graças a sua complexidade, extensão e 
sucesso. O último treinamento do projeto 
aconteceu em Kiev em 2019, pois a 
pandemia acabou cancelando a viagem de 
uma equipe ucraniana prevista para 
acontecer no ano passado, mas existe a 
possibilidade de que o projeto ainda ganhe 
mais etapas.

Os progressos que o projeto permitiu, no 
entanto, modicaram de forma estrutural o 
tratamento de pacientes com deciências 
craniofaciais na Ucrânia, inclusive levando 
à criação da Sociedade Ucraniana de 
Cirurgia Ortognática, que regulamentou 
normas e procedimentos antes inexistentes 
no país, destaca Saulo.

“Desde o início dos treinamentos em Kiev, 
em 2014, houve uma mudança radical na 
qualidade dos serviços oferecidos pelos 
prossionais treinados. Desde os cuidados 
com esterilização e paramentação para 
cirurgias, preparo de instrumentais, novas 
técnicas de anestesia, melhor interação 
entre cirurgiões, fonoaudiólogos e 
ortodontistas, utilização de novas técnicas 
cirúrgicas mais ecientes, e realização de 
cirurgias ortognáticas complexas, que não 
eram executadas e nem ensinadas no país. 
O projeto Smile Ukraine permitiu que mais 
de c inco mil  pacientes ucranianos 
recebessem os benefícios dos treinamentos, 
direta ou indiretamente.”
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Anualmente, o Rotary Internacional outorga até 130 bolsas em nível mundial para 
estudos nos Centros Rotary pela Paz

Por meio de treinamento acadêmico, aprendizado prático e oportunidades de 
networking, o programa dos Centros Rotary prepara os bolsistas para atuarem 
ecazmente na área de paz e desenvolvimento. Estas bolsas cobrem mensalidades e 
taxas, hospedagem, transporte de ida e volta, e todas as despesas com estágios e estudos 
de campo.

Julia Azevedo Sapucaia, irá à Bradford, na Inglaterra, para fazer um curso de Mestrado 
em Paz e Resolução de Conitos.

Ela é a primeira candidata, que é selecionada para este programa da Fundação Rotária, 
de nosso Distrito!!! Indicada pelo Rotary de Arcos.

Quem é Julia Azevedo Sapucaia: Ela mora em Ouro Preto e é bacharela em Direito pela 
Faculdades Integradas de Vitória – FDV (2016), advogada e mediadora certicada pelo 
ICFML/IMI (2018). Cursou projeto de extensão pela Universidade de Coimbra (2014) e é 
especialista em Direito do Consumidor (2018). Foi uma das dez selecionadas para 
representar a delegação brasileira pela Diplomacia Civil no High Level Political Forum 
2019 – ONU (2019). Ingressou no Programa de Indenização Mediada referente ao 
rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, em abril de 2017 e se uniu à 
Faleck & Associados em agosto de 2020 para atuar como facilitadora em programas de 
indenização implementados em situações de repercussão nacional.
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Governador Assitente da área 5, Rosemar 
Brigagão Siqueira, em visita ao Rotary 
Club de Carmo do Rio Claro.

Equipe Distrital sempre apoiando a 
governadoria!

Equipe Distrital em Ação
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O Presidente da Comissão de 
d e s e v o l v i m e n t o  d o  Q u a d r o 
Associativo Walmor Zambroti do 
Rotary Club de Guaxupé Cafezais em 
visita ao Rotary Club de Monte Sião. 
Excelente palestra!

Governadora Assistente Biatriz em 
Itapecerica para a organização da 
visita ocial do casal Governador José 
Carlos e Andrea. 
Uma honra e alegria receber tão 
especiais rotarianas.



Clubes em Ação

43NOVEMBRO DE 2021

O Rotary Club de 
Alfenas Norte em 
parceria com o Grupo 
Freitas Neto, participou 
da comemoração do Dia 
das Crianças, em um 
bairro carente da 
Cidade de Alfenas, 
doando 200 kits 
surpresa para as 
crianças.

O Rotary Club de Divinópolis Leste 
doou cento e cinquenta kits de 
brinquedos para a creche de São 
Geraldo Magela - Nova Serrana

O Rotary Club de Piumhi 
esteve presente no dia 13 
de outubro, na festa do Dia 
das Crianças e 
comemoração dos 65 anos 
da Apromip.
Parabenizamos a toda 
equipe da @apromip pelo 
belíssimo trabalho que 
fazem por nossas crianças, 
especialmente a presidente 
@tatyalmada26 que é 
também nossa companheira 
rotariana. 
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Clubes em Ação

No dia D da 
vacinação, os 
companheiros do 
Rotary Club de Boa 
Esperança visitaram 
11 postos de 
vacinação com nossa 
carreata,  som, 
distribuição de balas e 
muita alegria.

Em comemoração ao dia das crianças, o Rotary Club de Arcos, em parceria com a 
Prefeitura e a empresa JonDeere, proporcionou muita alegria e diversão aos populares.
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Clubes em Ação

O “DIA D” dia de mobilização 
da Campanha Nacional de 
Multivacinação foi realizado no 
último sábado, 16 de outubro. O 
Rotary Club de Piumhi esteve 
presente divulgando a 
Campanha da Poliomielite. 
Vacina protege! Vamos juntos 
erradicar a paralisia infantil no 
mundo!Agradecemos a 
@prefeituradepiumhi e ao 
grupo @sosgargalhadapiumhi 
pelo apoio e parceria de 
sempre. Juntos somos mais 
fortes! #endpolionow

Dia D em Carmo do Rio Claro mobilizou os 
companheiros para sensibilizar a 
comunidade para a vacinação de suas 
crianças.

É o Rotary fazendo sua parte!

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!
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Clubes em Ação
Uma parceria que dá certo. Interact, Rotaract e Rotary se juntam para a luta contra a 
Pólio.  

E teve Zé Gotinha, bala e diversão.  

Participaram da Festa das Crianças a convite do @catiguacamp para monitorar, 
brincar e conscientizar crianças e pais sobre a importância da vacinação e 
conservação do meio ambiente. 

Estiveram realizando as atividades @rotarydeoliveira4560 @interact_oliveira 
@rotaractoliveira que 
ainda zeram a doação de 
várias mudas de árvores 
para  recuperação do 
espaço verde do Clube 
Campestre Catiguá.

Parabéns aos envolvidos.



Clubes em Ação
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De 24 a 27 de outubro o 
presidente do Rotary E-clube 
de Esperanto Brasil, sr Julio 
Callegari, esteve na cidade 
de Abidjan, na Costa do 
Marm para ministrar um 
curso de treinador de 
tchoukball. Durante esta 
viagem ele teve a 
oportunidade de se 
encontrar com sr. Abdoulaye 
Sanogo, DGN do Rotary Club 
Abidjan-Golf (distrito 9101) 
com o qual realizaram uma 
açao do plantio de dez 

arvores, promovendo assim o intercambio entre os clubes e as diretrizes do programa 
Preserve o Planeta do nosso distrito 4560.

No dia seguinte, junto ao sr Sanogo, se 
encontraram com o diretor geral do 
Instituto Nacional dos Esportes e da 
Juventude, sr Habib Sanogo, que também 
é rotariano, IPP do Rotary Club Abidjan 
Atlantis. Juntos discutiram possibilidades 
de projetos de parceiria para organizaçao 
de eventos e atividades para o 
desenvolvimento do Tchoukball (o esporte 
da paz) na Costa do Marm e futuras 
parceirias e visitas entres membros dos 
clubes.

O Rotary Club de Alfenas 
Norte juntamente com a 
Casa da Amizade, 
realizou no último dia 10 
de setembro, a 1ª Noite 
Italiana, onde o valor 
arrecadado foi destinado 
para a compra de 20 
Cadeira de Rodas. O 
evento contou com a 
participação do cantor 
Anttonio Marcos.
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Clubes em Ação
O Rotary Club de Machado em parceria com 
a  AMACA (Assoc ia ção  Mar iana  de 
Assistência à Criança e ao Adolescente), 
Prefeitura Municipal e Câmara Municipal de 
Vereadores realiza em Machado o projeto 
“Esporte Cidadão”. 

O projeto atende 550 crianças, jovens e 
adolescentes que vivem em estado de 
vulnerabilidade social e econômica. O 
intuito deste grandioso projeto é evitar que 
estas pessoas entrem em contato com a 
criminalidade, não os deixando ociosos e os 
mantendo ocupados, assim eles são 
estimulados a praticar esportes em suas 
rotinas diárias.

Atualmente o “Esporte Cidadão” conta com 
15  professores ,  remunerados ,  que 

ministram aulas de  Jiu-Jitsu, MMA, Tênis, Xadrez, Karatê, Futebol, Muay Thai, Taekwondo, 
Dança, Informática, Capoeira e Música (instrumentos 
musicais e fanfarra).

As atividades são desenvolvidas em locais especícos, nas 
escolas municipais: Carlos Legnani (Caic), Padre José de 
Souza Ribeiro e Comendador Lindolfo de Souza Dias. Nas 
escolas estaduais: Rubens Garcia, Iracema Rodrigues e 
Paulina Rigotti de Castro. Nos campos de futebol do Lago 
Articial e do Bairro Santa Luiza, no Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas (IF), no Bairro 
Santo Antônio II e no Clube Recreativo do Distrito de 
Douradinho.

Rotary Arcos faz a primeira turma de 
doação de sangue no projeto Doação 
de Sangue: Plaquetas de amor ao 
próximo, concentrado de carinho. 
Nesse exato momento no Hemominas 
em Divinópolis MG



Visitas oficiais da Coordenadora 
OUTUBRO

2021
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A hora mais esperada! 
O chá! Feito com todo carinho 
pelas Companheiras.
Na decoração o girassol como 
o brasão desta 
Coordenadoria. 
A coordenadroa Andrea cou 
encantada, a alegria e a 
garra das companheiras da 
ASR de Iguatama e ASR de 
Itapecerica a contagiaram.
Gratidão à coordenadora 
assistente Helenice, sempre 
presente.

As companheiras da Casa da 
Amizade de Cláudio foram 
maravilhosas. contamos com 
nossa querida Coordenadora 
Assistente que está sempre nos 
apoiando. 



Nosso Distrito superou a meta estipulada de 
doações ultrapassando os R$1.605,00 
durante os últimos 30 dias… mostrando cada 
vez mais nosso potencial em caminhar para 
a expansão do Rotary, do combate e 
erradicação da Pólio!
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A cada ano, em Rotary, um novo lema é proposto. Uma nova janela se abre

para que nossos pensamentos alcancem novos raciocínios para engrandecer

nossa instituição e sobretudo melhorar o mundo.

E, este ano, o Lema Servir Para Transformar Vidas traz uma reflexão

aprofundada do serviço.

Dalai Lama deixou uma grande lição: “Só existem dois dias no ano que nada

pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã, portanto

hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver.”

Ouso incluir que hoje é o dia certo para servir.

E o serviço de verdade, o despender tempo.

Ah... e que riqueza é essa???? O senhor tempo, bem mais cobiçado, a

unidade de medida mais preciosa do mundo! Já paramos para pensar?

Quando doamos nosso tempo a alguém, estamos lhe dando o que de mais

precioso existe no mundo todo! É claro: quando doamos tempo, doamos

amor.

E o que é o servir senão a doação de tempo?

Doação de tempo que traz esperança ao nosso próximo.

Às vezes nos deparamos com várias situações, principalmente nestes

tempos de crise, em que pessoas perderam emprego, perderam suas casas,

perderam sua dignidade.

E é quando o mundo parece virar as costas para muitos que nós, rotarianos

e rotarianas, somos chamados a servir para transformar vidas.

Notem que não basta o servir puro e simplesmente. O que se pede é um

servir mais comprometido, é a doação de si, é um serviço inteligente. É

PARA TRANSFORMAR VIDAS.

Refletindo sobre isso, devemos analisar o nosso Rotary.

Quantas vidas transformadas e quantas ainda por transformar?

Quantas catástrofes o mundo enfrentou? quantas crises? quantas doenças?

E o Rotary lá.... No serviço, transformando...
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Olhando para nossa história, iniciada em 1905 e tudo o que veio após,

Guerras Mundiais, Crises, Atentados terroristas, Desastres naturais,

epidemias mundiais e o Rotary firme no ideal de servir......

E aqui abro um parêntese. Estamos no fim de uma pandemia de Covid-19. E

o fim veio pela vacina.

Essa vacinação, que faz parte de nossos propósitos há muito tempo...

Começamos nossa luta contra a pólio em 1979, com um projeto para

imunizar seis milhões de crianças nas Filipinas. Fizemos um progresso

incrível: em 1988, a doença assolava 125 nações; hoje, apenas dois países

continuam endêmicos. Os associados do Rotary doaram mais de US$2,1

bilhões e incontáveis horas de trabalho para proteger cerca de três bilhões

de crianças da paralisia infantil. Serviço inteligente, amoroso, humanizado,

aquele que realmente transforma vidas.

Mas, e o outro lado da moeda? E aquele que Serve?

Arthur Frederick Sheldon durante a primeira Convenção do Rotary, que

aconteceu em Chicago em 1910, afirmou que “apenas a ciência da

conduta correta em relação aos outros vale a pena. Os negócios fazem

parte da ciência dos serviços humanos. Mais se beneficia aquele que

serve ao seu companheiro da melhor maneira possível”.

Em 1911, essa manifestação foi oficializada como o lema Mais Se Beneficia

Quem Melhor Serve.

Ou seja, somos nós que mais nos beneficiamos em servir.

O servir transforma também as nossas vidas.

Entenderam a profundidade do lema? Entenderam a amplitude de

transformação através do servir?

Todos nós somos transformados quando a questão é o Servir. Quem serve e

quem é servido, vamos por assim dizer.

Quem sente o coração aquecido por receber o carinho e quem se aquece

com o fato de doá-lo.
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Fabiano Carneiro Pereira
Rotary Club de Elói Mendes



Outubro:
Mês das Crianças
Mês do combate à pólio 
Asr Oliveira - Casa da Amizade, organizou, 
na Casa das Crianças, o Dia das Crianças. 
A Fornelli Pizzaria levou para todas as 
crianças pizzas salgadas e doces de sabores 
diversos (um verdadeiro rodízio de pizza) e 
a Casa da Amizade um kit composto de 1 
brinquedo, 1 kit dental e 1 uma garranha 
para água, além de diversos livros infantis 
para a biblioteca da escola e uma 
sobremesa com o adesivo do Zé Gotinha e 
a logo da Asr de Oliveira. 
Agradecemos a Diretoria e a equipe da 
Casa das Crianças a oportunidade de 
podermos ajudar.

ASRs em Ação

53NOVEMBRO DE 2021

Doação da ASR de Boa Esperança para a Creche da Belinha.
Estas meninas não param.  Vamos tirar o chapéu para elas.
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ASRs em Ação

A Campanha "Doe Felicidade,  Doe um Brinquedo" da Casa da Amizade de Itapecerica obteve 
um excelente resultado graças à generosidade de todos que doaram, especialmente as 
crianças.  
Dois foram os pontos de entrega, a Vila Vicentina e às Irmãs do Educandário São João Batista 
por já terem retornado as atividades e conhecerem a realidade de nossa comunidade. 
Serão muito bem encaminhados.  
Agradecemos o Sr. Amarante Melo Araújo pela doação de chapéus, blusas, lenços e bolsinhas 
infantis. 
Agradecemos também a todos que nos apoiaram. 

O Dia da Criança foi comemorado em 
grande estilo na Casa da Amizade de 
Itaúna.  
Hoje a tarde,
 as companheira zeram a  alegria de 
muitas crianças,com sacolinhas surpresas, 
picolé e pipoca.  As associadas Gislene, 
Cleide e lhos foram as responsáveis para 
promover o evento. 
Tinha palhaço? 
Tinha sim senhor.



Casa Samaritana recebe o calor humano da Casa da Amizade Divinópolis- Leste. A 
Presidente Marilene Rodrigues deu um toque especial à Semana da Criança.  
Lanchinho gostoso para a meninada e outras doações.  
Vamos aplaudir.
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ASRs em Ação

Comemorando o dia das 
crianças na ONG Céu Azul
Lindo gesto, companheiras 
da ASR de Divinópolis Leste! 

A Presidente da 
Casa da Amizade 
Divinópolis Leste e 
sua Presidente 
Marilene está 
realizando um 
trabalho esplêndido. 
Esta semana 
aconteceu a doação 
de proteínas para a 
Comunidade " 



Dia 20 de outubro: Campanha de Outubro Rosa e 
Novembro Azul, na Casa da Amizade de Bom 
Sucesso.  
As companheiras aproveitaram pra apresentar o 
apoio também à erradicação da Polio.
Missão triplamente cumprida!

A Casa da Amizade de Carmo do Cajuru com o apoio do Rotary Club de Carmo do 
Cajuru realizou nesta semana atividade em homenagem ao dia das crianças na 
Creche Divino Espírito Santo. 
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ASRs em Ação
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ASRs em Ação
Palestranta com Dr Geraldo 
Magela.Assunto: Prevenção 
do Câncer de mama.
Rotary Divinópolis Oeste 
trabalhando a 
conscientização da 
importãncia da prevenção 
do câncer feminino!

A ASR de Itapecerica tem um 
projeto que acontece o ano todo:  
A "Almofadinha do Amor".
É uma forma de carinho para 
com aquelas que estão lutando 
para vencer esse inimigo cruel.
Não é hora ainda de encerrar o 
Outubro Rosa, mas é sempre 
momento de levar o apoio e 
amor a quem o recebe.  

Palestranta com Dr Geraldo 
Magela.Assunto: Prevenção 
do Câncer de mama.
Rotary Divinópolis Oeste 
trabalhando a 
conscientização da 
importãncia da prevenção 
do câncer feminino!



Casa Da Amizade de Itapecerica presente 
na manifestação de conscientização e 
enfrentamento à violência doméstica.  
Uma iniciativa do CREAS e CRAS. 
Diga NÃO à Violência!

ASRs em Ação
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Outubro Rosa na Casa da 
Amizade de Boa Esperança.  
Reunião presencial em clima 

de alegria.  
Meninas dinâmicas estão aí 

na bela cidade .

Um pouquinho do desle  do Bem promovido  ontem pela ASR de Alfenas e Rotary  
Club de Alfenas Norte.



Chá da casa 
da amizade

Morangos e Rosas!
Chá promovido pelas Coordenadoras 2019-20, Selma e 

2020-21, Heliane.  
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MARAVILHOSO!!!



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:
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VOCÊ PODE 



Wellington José Borges - Rotary Itaúna Cidade Educativa

WPP: (37) 98412-9191

imagem.publica@rotary4560.org.br

Envie suas fotos para a Revista Rotary Brasil

Site do Distrito 4560 (rotary4560.org.br)

Após a realização do seu projeto através do link abaixo:
http://revistarotarybrasil.com.br/rotary-content/content/submit

Ajude-nos a DIVULGAR as ações do 

Nosso Distrito
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APOIO À GOVERNADORIA
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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



MENINAS
FORTALECIDAS
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