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Boa saúde e bem-estar
são direitos humanos

Saudações, meus caros
agentes de transformação,
 
 A saúde pública está na mente 
de todos devido à pandemia que ainda 
nos ameaça. De certa forma, a Covid-
19 nos tornou muito mais conscientes 
dos papéis e responsabilidades dos 
prossionais da área médica do que 
éramos antes de ter que usar máscaras 
e manter distanciamento social. Além 
disso, enquanto passamos por esta crise 
sanitária, também aprendemos sobre o 
papel que podemos desempenhar
na manutenção do bem-estar dos 
outros.
 No Rotary, dezembro é o Mês da 
Prevenção e Tratamento de Doenças. A 
pandemia, infelizmente, mostrou à 
maioria das pessoas o custo que as 
enfermidades impõem às nossas 
comunidades. Entretanto, o combate a 
doenças é algo ao qual rotarianos do 
mundo todo vêm se dedicando há 
décadas. Na verdade, essa é uma das 
sete áreas de enfoque do Rotary.
 Como rotarianos, acreditamos 
que a boa saúde e o bem-estar são 
direitos humanos – embora 400 
milhões de pessoas em todo o mundo 
não tenham acesso a serviços essenciais 
de saúde. O trabalho que realizamos 
a b r i n d o  c l í n i c a s ,  h o s p i t a i s 
oftalmológicos e bancos de sangue, 
bem como fornecendo infraestrutura 
p a r a  i n s t a l a ç õ e s  m é d i c a s  e m 
comunidades carentes, tudo retorna à
crença cent ra l  de  que acesso , 
prevenção e educação são as chaves 
para  de ter  sur tos  mor ta i s  que 
prejudicam os mais vulneráveis.
 Minha incursão no trabalho com 
saúde começou no meu Rotary Club, o 
Calcutá-Mahanagar. Lá, entre outras 
coisas, participei da criação do 
programa Saving Little Hearts, que, ao 
longo dos anos, proporcionou mais de 
2.500 cirurgias cardíacas gratuitas para 
c r i a n ç a s  d a  Í n d i a ,  Pa q u i s t ã o , 
Bangladesh, Nepal e África. Antes de se 
tornar internacional o programa 

começou localmente com o objetivo de 
realizar apenas seis cirurgias em nossa 
comunidade .  Agora ,  a  meta  é 
proporcionar outras 20 mil cirurgias nos 
próximos cinco anos.
 O mundo cona no Rotary para 
enfrentar desaos como esses e servir 
de exemplo para os outros. Durante a 
última década, prossionais médicos e 
f u n c i o n á r i o s  g o v e r n a m e n t a i s 
forneceram serviços de saúde gratuitos 
a 2,5 milhões de pessoas em 10 países 
durante os Dias de Saúde da Família, 
que são organizados por rotarianos em 
todo o mundo. Na Índia, clínicas móveis 
de saúde similares também ofereceram 
mi lha res  de  c i ru rg ias  pa ra  os 
necessitados. As missões médicas da 
Índia à África, todos os anos, são um 
exemplo excelente de serviço prático na 
prevenção e tratamento de doenças. Os 
rotarianos também podem se envolver 
em nível local: clubes nos Estados 
Unidos e no México, por exemplo, 
nanciam uma clínica de saúde gratuita 
em Guerrero, uma pequena cidade 
mexicana.
 E, claro, nosso esforço para 
erradicar a pólio é, sem dúvida, a 
experiência mais signicativa no 
sistema de saúde da sociedade civil.
 Este mês, pense em como seu 
clube pode se concentrar na prevenção 
e no combate a doenças. Este é o 
momento de adotar uma abordagem 
maior, melhor e mais ousada por meio 
de projetos de clube e distrito que 
possam impactar mais pessoas. 
Reavalie onde você está com seus 
objet ivos.  Cr ie es t ratégias que 
sustentem as mudanças ao longo de 
anos, não de meses.
Todos merecem uma vida longa e 
saudável.
Quando você se dedica a Servir para 
Transformar Vidas, suas ações hoje 
podem ajudar a estender a vida de 
outras pessoas.

O esforço do
Rotary para
erradicar a pólio é
a experiência mais
signicativa no
sistema de saúde 
da
sociedade civil
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Nosso
compromisso
com a prevenção
e o tratamento
de doenças

Nestes tempos

de pandemia, o
Rotary faz sentir
sua voz e aposta
mais uma vez na
vacinação

 Em seu calendário anual, o Rotary
designou o mês de dezembro como
o da Prevenção e Tratamento de
Doenças. Aspecto que constitui uma das áreas
de enfoque tanto para o Rotary como para a
Fundação Rotária.
 Historicamente, o Rotary teve e tem
um compromisso importante com a saúde
pública, o que se tornou evidente com o
extraordinário programa de erradicação da
pólio, que nos colocou como líderes de uma
luta que beneciou mais de 2,5 bilhões de
crianças em todo o mundo.
 Na hora atual, frente à pandemia
que afeta a humanidade, o Rotary, com
autoridade, faz sentir sua voz e aposta mais
uma vez na vacinação como parte da solução
para a crise sanitária que aige o planeta. E
colocou sua experiência à disposição para
colaborar com a resolução dessa situação,
que gerou a lamentável perda de milhões de
seres humanos e paralisou a vida em diversos
âmbitos do trabalho cotidiano.
 Com nossas ações, nós, rotarianos e
rotaractianos do mundo, temos validado
com vantagem, nestes tempos de pandemia,
que o Rotary é a primeira organização de
ajuda humanitária do planeta e que o
nosso compromisso com a prevenção e o
tratamento de doenças é parte do nosso
excepcional legado.
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Mensagem 
do  Governador 2021-22

José Carlos Azevedo
Companheiras e Companheiros,

O mês de dezembro para o Rotary é o mês da Prevenção e 
Tratamento de Doenças.
A saúde consta na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, no artigo XXV, que define 
que todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe e a sua família, saúde 
e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais 
indispensáveis.
Podemos ter tudo, mas sem saúde, nada temos. Como a ocorrência de doenças passíveis de 
prevenção, pobreza e analfabetismo andam de mãos dadas, é no mínimo alarmante saber que 
aproximadamente 2,8 bilhões de pessoas, (38% da população mundial) subsistem com menos de 
R$.10,00 por dia, e que 876 milhões de adultos são analfabetos, segundo a ADT Fourth World.

Ainda, de acordo com relatório de meados de 2019, divulgado pela Organização Mundial da Saúde 
e pelo Banco Mundial, aproximadamente 450 milhões de pessoas não têm acesso a serviços básicos 
de saúde.

Temos que “Promover a saúde e o bem-estar, sem deixar ninguém para trás”

Na família rotária, nós atuamos no combate a doenças, à pobreza e ao analfabetismo. 
Aproveitando a ênfase deste mês na prevenção e tratamento de doenças, falemos um pouco sobre o 
que fazemos nesta que é uma das nossas áreas de enfoque.

Por todo o distrito 4560, associados das Casas da Amizade, Rotary, Rotaract e Interact Clubs lideram 
iniciativas em prol da saúde. Seja viabilizando varal solidário, apoiando bancos de sangue ou 
reabastecendo seu banco de cadeira de rodas, a família rotária faz a diferença quando o assunto é 
aumentar a qualidade de vida do próximo, proporcionando ao maior número de pessoas uma vida 
mais saudável. O trabalho de médicos e governos fica significativamente mais viável com a 
colaboração do Rotary.
São muitas as frentes em que atuamos no combate a doenças, com destaque ao nosso carro-chefe, 
que é a campanha contra a pólio e outras. Como a prevenção é igualmente importante ao 
tratamento, nós também disseminamos informações sobre saúde e destacamos a importância de 
exames auditivos, oftalmológicos e odontológicos periodicamente.

Os clubes do nosso Distrito neste ano têm atuado em todas essas áreas, recebemos fotos das ações e 
aproveitamos para parabenizar a todos que desenvolvem esse trabalho único e necessário.

Cada pessoa se associa à família rotária e permanece na nossa organização por motivos diferentes. 
No entanto, todos nós temos algo em comum: Juntos, vemos um mundo onde as pessoas se unem e 
entram em ação para causar mudanças duradouras em si mesmas, nas suas comunidades e no 
mundo todo.

O caminho para a erradicação da pólio tem sido longo e difícil. Desde 1985, quando o Rotary 
abraçou a luta contra a doença, os casos de poliomielite caíram de 350.000 em 1988 para apenas 
seis este ano. Tal sucesso demandou muito tempo, dinheiro, flexibilidade e inovação dos milhares 
de voluntários que se dedicaram, e continuam se dedicando, a eliminar a paralisia infantil.



Nosso distrito já doou neste ano rotário 2021-22, o valor de U$.5.185,00 (cinco mil, cento e oitenta e 
cinco dólares) do nosso FDUC (Fundo Distrital de Utilização Controlada) que são emparceiradas pelo 
Fundo Mundial em 0,5:1 e pela Fundação Bill & Melinda Gates em 2:1. No final, para cada dólar 
doado de FDUC o fundo da pólio recebe 4,5.

Não poderíamos perder a oportunidade dessa grande contribuição, iremos repor ao FDUC os 
valores através das doações feitas pelos clubes em nossas visitas oficiais.

Somos gratos por possibilitar que a Fundação Rotária Faça o Bem no Mundo. Graças a você e a todos 
os nossos doadores, apoiamos pessoas em ação que promovem grandes mudanças por meio de 
projetos significativos e sustentáveis em todo o globo.

Neste ano, com o seu apoio, conquistamos grandes feitos. Ajudamos as comunidades a se 
manterem saudáveis, combatendo doenças como a pólio, covid-19 e muitas outras doenças. 

Suas contribuições são muito mais do que doações. Eles levam paz, saúde e oportunidades para 
aqueles que mais precisam. Sua dedicação, desejo de servir ao próximo e generoso apoio à 
Fundação Rotária possibilitam tudo isso.

Muito obrigado por tudo o que você faz para causar mudanças positivas na sua comunidade e no 
mundo todo!

José Carlos de Azevedo
GD 4560 – 2021-22
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Feliz NatalFeliz NatalFeliz Natal

Que a estrela principal doQue a estrela principal do
Natal, Jesus Cristo, seja umaNatal, Jesus Cristo, seja uma

luz a brilhar sempre naluz a brilhar sempre na
vida daqueles que o buscam.vida daqueles que o buscam.

Que a estrela principal do
Natal, Jesus Cristo, seja uma

luz a brilhar sempre na
vida daqueles que o buscam.



Andréa Azevedo
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Mensagem 
da Coordenadora Distrital

Saudações rotárias queridas companheiras,

Mais um ano se finda, resta-nos prestar contas a nós mesmos das 
conquistas e das lutas que foram intensas, nas aflições depuramos a fé e a espiritualidade, 
transformamos os desatinos em vitórias, pois a vida é tênue, breve e singular, cada segundo é 
momento de celebração.

Agradecemos o carinho que temos recebido, um ano cheio de emoções vibrantes e positivas de 
encontros e amizades eternizadas em cada sorriso, em cada gesto, em cada abraço cuidadoso, 
consumados em momentos únicos e inesquecíveis.

Temos, ainda, muito por fazer neste ano rotário, pois, é missão levar a paz e encorajar nossos a 
todos a serem agentes de mudança, e a quem encontramos estão todos motivados.

É tempo de se concentrar no trabalho de novas lideranças, desenvolver habilidades e qualificá-las, 
e o momento é agora. Notadamente na liderança feminina, as mulheres estão prontas para realizar 
o trabalho ponderado de mudança.

Elas são curiosas e criativas e fazem perguntas que levam à compreensão, olham além do óbvio e 
fornecem soluções usando uma ideologia baseada em normas que ajuda outras pessoas a 
permanecerem envolvidas.

As mulheres não têm medo da transparência na voz e na ação e estão dispostas a cuidar dos outros 
com autenticidade, raramente se desculpando por 
mostrar força  e emoção ao tomar decisões importantes.

Elas são artífices de mudanças reais e duradouras
 e transformam as relações humanas baseadas na paz, 
compreensão e respeito à vida.

Desejo um Feliz Natal e um Ano Novo repleto 
de saúde, esperança e muita luz para que juntas 
possamos Servir para Transformar Vidas.

Andréa Luiza Bastos de Oliveira Azevedo
Coordenadora da ASRs do Distrito 4560.
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A equipe da Secretaria de Agricultura, através do Diretor do 
Meio Ambiente, Fernando Milan, trouxe uma excelente notícia: 
o plantio de árvores em parceria com o SAAE, EMATER, IEF 
(Instituto Estadual de Floresta), Rotary Club e MotoClub.
O reorestamento do ponto escolhido tem como um dos 
principais objetivos a revitalização do local que ca próximo ao 
trevo, favorecendo a questão ambieltal e dando mais 
visibilidade tanto estética como um visual mais agradável e 
de consciência ambiental para os munícipes e turistas.

O USO CONSCIENTE 
DA ÁGUA EM 
VARGINHA!

O Governador José Carlos 
concedeu entrevista à TV 
Alterosa Sul de Minas e na 
oportunidade discursou sobre 
a  i m p o r t â n c i a  d o  u s o 
consciente da água e sobre o 
Programa de apoio ao meio 
ambiente do Distrito 4560: 
Preserve o Planeta Terra.

PROGRAMA 
PRESERVE O PLANETA

NOTÍCIAS
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PARCERIA ENTRE A PREFEITURA DE 
MONSENHOR PAULO E O  PROJETO 

PRESERVE O PLANETA TERRA

O governador José Carlos, juntamente com os companheiros rotarianos de Monsenhor Paulo, esteve 
reunido com a prefeita Letícia, que rmou o compromisso de plantar 01 árvore para cada habitante 
do município, até o nal do seu mandato.

Sábado 20 de dezembro de 
2021, o Rotary Clube de Pains, 
Juntamente com o Interact 
Clube de Pains deu início ao 
plantio previsto no Projeto do 
Distrito 4560 «Preserve o 
Planeta Terra». Foram 
Plantados um total de 350 
Mudas de diversos tipos de 
árvores, na área de 
preservação da Fazenda 
Fundão no município de Pains.

O Rotary Clube de Pains 
agradece aos patrocinadores: Solo fertil, Nordesta, Tornearia Ramos, Gráca Couto, 
Mineração Calciolândia e  Cincal e a cada um que de alguma maneira ajudou e não 
mediu esforços para que esse lindo projeto fosse executado.

A colaboração de cada um foi essencial para que o Rotary Clube de Pains pudesse 
concluir essa etapa do projeto! 

PLANTIO DE MUDAS EM PAINS
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No dia 20 de novembro, o casal governador do Distrito 4560, José Carlos e Andrea, 
esteveram na cidade de Bandeirantes no Paraná onde foi realizado o Seminário 
Distrital do Meio Ambiente do Distrito 4710.

Na ocasião, o casal governador do Distrito 4560 foi homenageado pelo Distrito 4710 e 
pelo Governo do Estado do Paraná pela implantação do Programa PRESERVE O 
PLANETA TERRA.

O Programa prevê um investimento 
de 6 milhões de dólares nessa ação 
que busca plantar 1.200.000 
árvores!

Estiveram presentes autoridades do 
estado e autoridades rotárias 
dentre eles o diretor Mário César e 
governadores de vários Distritos.

Visita a Bandeirantes no Paraná



Aconteceu no dia 24 de novembro, o plantio de cerca de 60 mudas de diversas 
espécies, no terreno anexo ao CMEI Laura Mota. 

As crianças do Projeto Reconstruindo Vidas e da capoeira Arte e Liberdade 
estiveram no local para participar da atividade, que reuniu aproximadamente cem 
pessoas. 
O prefeito Paulo César Vaz também esteve no local.
A ação foi realizada através de uma parceria da Prefeitura de Piumhi, do Rotary 
Club de Piumhi e Interact, dentro do Programa do Distrito 4560: “Preserve o Planeta 
Terra”, que tem como meta realizar o plantio de uma muda de árvore por habitante 
nos próximos três anos.

A ação foi liderada pelo secretário de Abastecimento, Pecuária e Meio Ambiente, 
Arthur Ferreira Rezende Delm, junto com sua equipe, e contou com a participação 
da secretária municipal de Assistência Social, Kátia Regina Faria Costa; da 
secretária de Educação, Vanilda Soares, além da coordenadora de creches, Marina 
Tomé e da coordenadora do CMEI Laura Mota, Ana Paula Valério.

As mudas plantadas são das espécies: acerola, amora, goiaba, graviola, 
grumixama, jabuticaba, jambo, laranja, limão, lichia, pêssego, pitanga, romã, 
acácia-mimosa e rosa, cássia amarela, ipê-branco, amarelo e rosa, pau Brasil, 
quaresmeira, samambaia e sibipiruna.
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PRESERVE O PLANETA TERRA: 
PLANTIO DE ÁRVORES EM PIUMHI
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O Rotary de Itaúna Cidade Educativa rmou o Acordo de Cooperação Técnica com 
o SINDIMEI e para celebrar essa parceria, os companheiros das duas entidades 
realizaram o  plantio de 45 árvores no depósito de materiais do Sindimei, local 

onde está também instalado o centro de educação ambiental. 

PRESERVE O PLANETA TERRA: ROTARY DE 
ITAÚNA CIDADE EDUCATIVA EM PARCERIA 

COM O SINDIMEI 
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Reunião do Presidente do  
Rotary Clube de Pouso 
Alegre Sul com o Secretário 
de Planejamento Urbano e 
Meio Ambiente de Pouso 
Alegre para tratar do 
Projeto Preserve o Planeta 
Terra.
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IMPORTANTES PARCERIAS 
CHEGANDO

Os Rotary's Clubs de Lavras Sul e de Lavras se reuniram com a prefeita municipal Jussara 
Menicucci para propor uma agenda ecológica de plantio de árvores no município de Lavras dentro 
do projeto do Distrito 4560 de Rotary International denominado "PRESERVE O PLANETA TERRA". 
Este projeto vem recebendo 
expressivo apoio de municípios 
dentro da  área do Distrito no 
sentido de se plantar uma árvore 
para cada habitante dos 
municípios. Os clubes foram muito 
bem recebidos pela prefeita e sua 
equipe que prontamente 
demonstrou interesse em participar 
desta ação até como continuidade 
do trabalho de plantio de árvores 
que vem sendo desenvolvido no 
município pela atual gestão. Outros 
assuntos de interesse dos dois 
clubes rotários também foram 
discutidos, entre eles a reinstalação 
do marco rotário na entrada da 
cidade. O Rotary Clube de Lavras 
Sul foi representado pelo 
Governador Distrital 2019-20 Paulo 
Lima, pelo associado fundador e 
ex-presidente do clube José Alair Couto e pela atual presidente do clube Ana Maria Fagundes de 
Figueiredo, que na ocasião entregou à prefeita o convite para reunião festiva de 50 ANOS de 
fundação do Lavras Sul e visita oficial do atual Governador do Distrito 4560 José Carlos Azevedo e 
sua esposa Coordenadora das ASR's - Associação de Senhoras dos Rotarianos, Andréa Azevedo. 
Pelo Rotary Club de Lavras, compareceram ao encontro a atual presidente Ângela Dinali Sampaio 
e o ex-presidente Sebastião de  Assis Vilela.
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Em toda reunião do Rotary Club de Formiga, seja 
presencial ou on-line, lá está ele: José Soares Ferreira. 
Do alto dos seus 94 anos, esse rotariano nascido em 
Guia Lopes, hoje município de São Roque de Minas, 
lho de Elpídio Soares Faria, comerciante, e Maria 
José Ferreira, professora da rede estadual, ensina 
humildade e entrega. Não bastassem as raízes sólidas 
plantadas em família – tem quatro lhos, nove netos, 
três bisnetos –, é presença vibrante a servir sem 
pensar em si.  
Está no Rotary Club de Formiga há pelo menos cinco 
décadas. Dá uma lição de dedicação e de respeito aos 
valores rotarianos, inspirando os companheiros mais 
jovens. 
Ele conheceu Formiga em 1940, como Escoteiro do 
Brasil, em uma viagem para um desle cívico do 
município. No ano seguinte, mudou-se para essa 
cidade, como interno do Colégio Antônio Vieira. 
Iniciou seu trabalho como rádio-técnico aos 15 anos. 
Como autônomo e posteriormente como servidor da 
Prefeitura Municipal de Formiga, trabalhou como 
técnico em rádio e televisão. Ajudou a levar e a 
instalar os repetidores de TV na cidade, e, por anos, foi 
responsável pelo sinal.
Participou ativamente da Sociedade São Vicente de 
Paulo e foi integrante dos Irmãos Benfeitores da Santa 
Casa de Caridade de Formiga.
Conversar com José Soares Ferreira é reconstituir a 
história do Rotary Club de Formiga, pois ele está 
presente em praticamente todos os capítulos dela. 
Gosta de contar que, quando iniciou sua participação 
no clube, as reuniões ainda ocorriam em um dos bares 
da cidade, de propriedade de outro rotariano, o 
companheiro José Maria de Carvalho Ribeiro, 
conhecido como Zequinha, passando depois a ocorrer 
no Country Clube. Nessa época, década de 70, foi 

José Soares Ferreira, em 2012, em ação do Rotary Club de Formiga, na qual, em 
parceria com o IEF, o MP, a Nordesta e a ANA, foram plantadas 1600 mudas de 
árvores na nascente do Córrego do Quilombo, que deságua no Rio Formiga.

presidente do Rotary Club de Formiga. Depois, as 
reuniões passaram a ocorrer no Clube Centenário 
até ser construída a sede própria do Rotary. 
Seus olhos brilham ao falar de quando assumiu a 
presidência do Rotary Club de Formiga. Isso foi 
motivo de profundo orgulho e satisfação para ele e 
sua esposa Eduvirges dos Santos Soares – é viúvo há 
24 anos. Conta que a Casa da Amizade era muito 
atuante, com as senhoras dos rotarianos fazendo 
trabalhos em prol da comunidade, como ministrar 
aulas de artesanato, pintura e costura para auxiliar 
as mães a buscar uma renda para suas famílias.
Para arrecadar fundos para a construção, o clube, 
em épocas de Exposição Agropecuária Municipal, 
montava uma barraca. A Casa da Amizade se 
encarregava da cozinha, e assim se deu por muitos 
anos. A barraca do Rotary era tradicional – 
relembra. Com a construção da sede, a arrecadação 
passou a vir do uso do pátio para estacionamento, 
também em épocas de Exposição. 
Ressalta o importante trabalho conduzido pelo 
clube nas campanhas de vacinação, principalmente 
na campanha do Zé Gotinha, para impedir o avanço 
da poliomielite, levando os agentes de saúde até a 
zona rural e postos de vacinação. Traz vivas na 
memória as várias fundações de Clubes Rotários em 
cidades próximas de Formiga, como Itapecerica, 
Bambuí, Pains, Arcos. Também esteve na fundação 
do Rotary Club Areias Brancas (Formiga), sendo o 
companheiro que, por dois anos consecutivos, 
acompanhou todas as reuniões desse clube. Por sua 
assiduidade nos dois clubes, recebeu várias 
homenagens, o que relembra com satisfação.
Mas seu maior orgulho foi receber o título de 
Companheiro Paul Harris. Toda a sua família esteve 
presente na cerimônia de entrega, menos sua 
esposa, que, como ele mesmo diz, “não estava mais 
entre nós”.
Quando pergunto o que o Rotary lhe trouxe, ele 
suspira e não hesita em responder: “Muitas 
amizades, amizades por uma vida inteira, bons 
trabalhos em prol da comunidade, a presença da 
minha esposa nas ações da Casa da Amizade, a 
participação dos meus lhos no Interact Club de 
Formiga...”
Quando pergunto o que o mantém no Rotary, a 
resposta também não demora: “O prazer da 
convivência com os companheiros rotarianos.” 
Ah, senhor José, nós, seus companheiros rotarianos, 
é que temos o prazer de encontrá-lo em nossas 
reuniões.

Texto produzido por Maria Lucia de Oliveira, secretária do Rotary Club de 
Formiga, em coautoria com Lilian Soares, lha de José Soares Ferreira.
Novembro 2021. 

HISTÓRIAS DO DISTRITO 4560
José Soares Ferreira: personicação do 
ideal rotariano de servir 

dezembro de 2021



NOSSO DISTRITO NA REVISTA ROTARY BRASIL
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A Governadora Patrícia Gonçalves Nogueira foi agraciada pela 
Câmara Municipal de Itaúna com uma “Moção de Aplauso” pela 
sua relevante contribuição para com a Cultura de nosso município. 
O Rotary de Itaúna, clube 8220, muito se orgulha de seus 
associados e parabeniza a Companheira por representar tão bem 
nossa Instituição.

A família do Governador do Distrito 4560, Guaracy de Castro 
Nogueira, recebeu como homenagem póstuma a medalha 
comemorativa dos 120 anos de emancipação política de Itaúna/MG; 
medalha esta criada pelo Instituto Histórico de Minas Gerais e 
entregue pelo Superintendente de Segurança Institucional do 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), Desembargador Marcos 
Henrique Caldeira Brant, juntamente com o Presidente da Câmara 
Municipal de Itaúna Alexandre Campos.

ACONTECEU 

NO DISTRITO 4560



Rotary Club de Machado,
Parabéns pelos 73 anos!

19dezembro de 2021

O ROTARY CLUB DE LAVRAS SUL SOPROU VELINHAS!
PARABÉNS AOS COMPANHEIROS.

Parabéns!!
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Nos dia 12 a 15 de dezembro de 2021 em Itaúna 
– Minas Gerais aconteceu o IFMR-SA – 
Internacional Fellowship of Motorcycling 
Rotarians, grupo de companheirismo de 
rotarianos motociclistas da América do Sul, com 
o apoio do Rotary de Itaúna.

O Rotary ergueu-se a partir da amizade, 
conceito que vem se expandindo 
internacionalmente por intermédio dos Grupos 
de Companheirismo entre pessoas de diferentes 
países e culturas que compartilham os mesmos 
interesses. Seus integrantes desenvolvem 
relacionamentos duradouros e se mantêm ativos 
no Rotary, pois a dedicação aos assuntos de 
interesses próprios incentiva o comprometimento 
com a organização. Os rotarianos motociclistas 
representam um dos mais de cem grupos de 
companheirismo existente em Rotary.

Itaúna recebeu 58 (cinquenta e oito) pessoas, 
entre motociclistas e garupas, de treze distritos 
rotários distintos: 4420, 4440, 4480, 4510, 4521, 
4530, 4560, 4590, 4630, 4680, 4710, 4730 e 
4975, representados pelos estados brasileiros do 
Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Mato 
Grosso, Espírito Santo, Minas Gerais, do Distrito 
Federal e também do país vizinho Uruguai.

O evento, coordenado pelo companheiro 
Homero Lara, contou com aproximadamente 110 
(cento e dez) participantes, somados os 
motociclistas do IFMR-SA e os associados do 
Rotary de Itaúna e seus familiares.

No sábado, durante a Assembleia Geral Ordinária 

do IFMR-SA, além da eleição do Presidente e 

Diretoria para 2022/24, foi entregue o itinerante 

Troféu GT (Gláucio Tiago) para o Rotary Club 

Curitiba – Cidade Industrial, através do motociclista 

José Carlos Wageck, sendo que Curitiba sediará o 

Encontro de Verão do IFMR-SA em março de 2021. 

Entregue ainda o Título José Antônio Dairel ao 

motociclista Celso Junqueira. Este título foi criado 

em 2021 e visa homenagear a memória do grande 

rotariano motociclista que o nomeia, falecido em 

2020. Flâmulas diversas foram trocadas entre os 

participantes.

Ainda durante a Assembleia, o Presidente reeleito 

Michel Bernard Claude Lairé anunciou a doação de 

equipamentos esportivos ao NAC-CURUMIM, em 

complementação ao projeto de subsídio distrital 

aprovado pelo Rotary de Itaúna para esta 

importante instituição itaunense.

O evento nalizou-se com um maravilhoso 

churrasco de confraternização realizado na 

Associação Atlética do Banco do Brasil em Itaúna, 

às margens da Barragem do Benca.IV Encontro de 

Primavera do IFMR-SA

IV Encontro de Primavera do 

IFMR-SA



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

21dezembro de 2021
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NOV

01
2021

OFICIAIS

Visita ao Rotary Club de Cambuí. 

O casal governador foi muito bem 
recebido pelos companheiros do clube. 
Em reunião de trabalho foram 
discutidos assuntos diversos. O 
governador reforçou que todos se 
empenhem para o sucesso do Programa 
Preserve o Planeta Terra.

Visita ao Rotary Club de Elói 
Mendes. 

Este município pertence a Mesorregião do 
Sul e Sudoeste  de Minas e à Microrregião 
de Varginha.  
Na terra do casal Governador Antônio 
Elcio e Angela Sarto, o casal José Carlos e 
Andréa foi recebidos no Marco Rotário  e 
de lá partiram para o plantio de árvores.  
Todos os companheiros são muito 
participativos e alegres.
Só energia boa!

NOV

03
2021



Visita ao rotary club de Três 
Corações 

Os companheiros aguardavam o 
casal Governador em clima de festa.
Conhecida como " O Recanto mais 
belo do Sul ", " A terra do Rei do 
Futebol" preparou-se para a visita 
ocial do casal. 
Desde o almoço com as 
companheiras da Casa da Amizade e 
companheiros do Rotary até a festiva 

foi uma alegria só.  

Todo reconhecimento ao esforço dos 
companheiros do Rotary Club Três 
Corações que se empenharam pelo 
sucesso da Campanha do Panetone.
A foto se refere aos panetones 
vendidos pelo clube. 
Este ano com a novidade, o valor 
líquido apurado cará metade para 
o clube e metade irá para a 
Fundação Rotária. Parabéns pela 
grande realização, vocês são 1000!
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NOV

04
2021

OFICIAIS
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NOV

05
2021

OFICIAIS

Visita ao Rotary Club de Três 
Pontas

Terra do queridissimo casal 
Governador José Otávio e Nilda. 
O nome da cidade tem origem no 
formato peculiar da Serra de mesmo 
nome. 
Terra da música, capital mundial do 
café. 
O casal governador foi recebido com 
todo carinho no marco rotário. 
A visita foi encantadora, cheia de 
companheirismo!

NOV

08
2021

24

Visita ao Rotary Club de Varginha. 
 
Dia de reencontrar o casal amigo 
Governador Silveira e Heliane, os 
companheiros varginhenses e ganhar 
muitos abraços.  
A visita foi encantadora! Os 
companheiros foram muito acolhedores! 
Foi uma estadia extraordinária.
Troca de mimos, divulgação do programa 
Pólio Plus, troca de presentes com a 
Coordenadora Heliane e esposa do atual 
presidente Antônio Caiafas.

dezembro de 2021



OFICIAIS

Visita ao Rotary Club de São Gonçalo 
do Sapucaí. 

Uma cidade aprazível onde o casal de 
governadores foi recebido de forma muito 
calorosa. 
Participar do plantio de árvores com as 
crianças foi uma honra, de acordo com a 
coordenadora distrital, Andrea. 
Foi um dia bem proveitoso ao lado de tantos 
gentis companheiros.

NOV

09
2021

NOV

10
2021

25

Visita ao Rotary Club de 
Monsenhor Paulo.

A " Caçulinha da Princesa" 
recebeu com todo carinho o 
casal Governador.  
Um dia intenso e festivo. 
Uma simpatia os associados do 
Rotary Club!
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OFICIAIS

NOV

11
2021

26

Visita ao Rotary Club 
de Boa Esperança.

Companheirismo e 
trabalho! Toda atenção ao 
casal governador, que 
cou imensamente grato 
pela acolhida.

Presença do prefeito durante o 
plantio da árvore, símbolo da 
visita do governador, 
mantendo a tradição rotária. 
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OFICIAIS

NOV

16
2021

27

Visita ao Rotary Club de Guaxupé Cafezais.

Os companheiros se uniram para receber o casal governador e falar sobre seus 
projetos e ações junto à comunidade.

O Governador José Carlos aproveitou a ocasião para, em entrevista à TV sul, contar 
um pouco mais a respeito do Programa Preserve o Planeta Terra, que tem por 
objetivo plantar 1.200.000 árvores nos próximos 03 anos.
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OFICIAIS

NOV

18
2021

28

Visita Ocial do casal 
governador ao Rotary 
Club de Guaxupé. 

Dia muito produtivo. O casal 
governador teve a 
oportunidade de visitar a Casa 
da Criança na entrega de 
máscaras protetivas e também 
de visitar o Sr. Prefeito.  
Foi especial estas horas com 
os companheiros.  

dezembro de 2021
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Visita Ocial do casal Governador ao 
Rotary Clube de São Tiago!

OFICIAIS

NOV

22
2021

Os companheiros do Rotary Club de São Tiago 
receberam o casal governador neste 22 de 
novembro. 
Também estiveram presentes, o casal 
governador eleito 2022-23, Fernando e 
Helenice Caputo e a governadora assistente 
Biatriz e seu esposo Tadeu.
O Rotary Club de São Tiago recebeu também, 
durante a visita ocial do casal Governador, a 
honrosa visita do excelentissimo Prefeito, Sr 
Alexandre Almeida. 
Ao lado da Coordenadora eleita Helenice 
Caputo foi um marco na reunião Festiva. 
O poder municipal ser parceiro do Rotary é 
exitoso e muito satisfatório.



30dezembro de 2021

Visita Ocial do casal Governador ao Rotary Club de Lavras e Rotary Club de Lavras Sul

A visita do casal governador aos clubes de Lavras foi marcada também pelo encontro de 
trabalho na Prefeitura com o Secretário do Meio Ambiente Tiago Lima, e os Presidentes dos 
Rotary’s Lavras Sul – Ana Maria Figueiredo e Lavras Janaina Iracema para tratar do Projeto 
Preserve o Planeta Terra.

OFICIAIS

NOV

23
2021

NOV

24
2021
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OFICIAIS

NOV

25
2021

Visita oficial do casal governador ao Rotary Club de Pouso Alegre Sul

O casal governador foi recebido com muito carinho pelos companheiros do Rotary Club de Pouso Alegre 
Sul e logo em seguida visitaram o Educandário Nossa Senhora de Lourdes para a entrega de uma doação 
em espécie, no valor de R$ 4.500,00.
Foi um alegria para o governador José Carlos, conceder a posse aos novos companheiros durante a 
festiva do clube. Sejam bem vindos!
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OFICIAIS

NOV

26
2021

Visita oficial do casal governador ao Rotary Club de Machado

O Rotary Club de Machado recebeu em visita ocial 
no dia 26/11 o Governador do Distrito 4560 de 
Rotary Internacional José Carlos Azevedo e sua 
esposa Andrea Azevedo, Coordenadora Distrital das 
ASRs. O casal governador chegou por volta de 11 
horas na cidade. Devido às chuvas, eles foram 
recebidos pelo presidente Rodrigo Rodrigues Pereira 
e pelos companheiros na sede do Rotary Club de 
Machado. Em seguida foi iniciada toda a 
programação. Assembléia, reuniões, almoço, visitas 
à Fazenda Limeira e a Estação de Tratamento de 
Água do SAAE. A cerimônia da visita ocial 
aconteceu a noite na sede, que contou com a 
presença de várias autoridades, dentre elas, o Vice-
Prefeito Municipal Joel Nogueira Mendes, a Diretora 
do SAAE Adriana Potomati, o Presidente do Rotaract 
Club de Machado Nathan D' Eleutério Dias, o 
presidente da AMACA José Hernani Conti Neves, o 
Governador Assistente da Área 05 Rosemar Brigagão 
Siqueira, o presidente do Rotary Club Alfenas Norte 
Daniel Campos Mendes e o Sr. Giacinto Cataldo, 
vice-presidente da Associação Comercial de São 
Paulo e membro do Rotary Club de São Paulo Saúde, 
do Distrito 4420. Na ocasião foram feitas 

homenagens e entrega de certicados. Foram 
homenageados os senhores Rayner Saint Clair e Davi 
Fernandes pelos serviços prestados na sociedade e a 
Sra. Juslane Gonçalves Ferreira pelo trabalho que 
vem desenvolvendo na preservação do meio 
ambiente. Na mesma noite o Rotary Club de 
Machado recebeu do Banco Sicredi 06 cadeiras de 
banho e 06 cadeiras de roda, além de R$3.000,00 
para o término das obras da sede da AMACA 
(Associação Mariana de Assistência à Criança e ao 
Adolescente).
No sábado, dia 27, foi realizado o plantio de mudas 
em uma nascente na cidade ao lado da pista de 
motocross. Foram plantadas mais de 100 árvores 
nativas e frutíferas. Participaram do evento, o 
Governador Distrital José Carlos e sua esposa 
Andrea, os membros do Rotary Club de Machado, O 
vice prefeito Joel Nogueira Mendes, a Secretaria do 
Meio Ambiente, SAAE, Emater, Associação dos 
Pilotos de Motocross de Machado, IEF/MG e as 
crianças do Projeto Esporte Cidadão da AMACA. O 
ponto alto do evento foi a participação das crianças 
no plantio das mudas.
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OFICIAIS

NOV

29
2021

Visita oficial do casal governador ao Rotary Club de Oliveira

Em visita ao Rotary clube de Oliveira, 
o casal governador pôde conhecer o 
Lar dos idosos Santo Antõnio, onde o 
Rotary é atuante e fez, recentemente, 
uma doação de 7 cadeiras de banho, 
13 colchões casca de ovo e 10 
colchões pneumáticos, através dos 
recursos de subsídio distrital.



OFICIAIS

NOV

30
2021

Visita oficial do casal 
governador ao Rotary de 
Itaúna Cidade Educativa

O casal governador foi recepcionado, no marco 
rotário, pelos companheiros dos dois clubes de 
Itaúna e pelas compnaheiras da casa da amizade.

A reunião de trabalho do Rotary de Itaúna Cidade 
Educativa foi realizada no auditório do Number 
One, escolas de idiomas, do Companheiro Nilson 
Teles.

Em conformidade com o apelo do Programa 
Preserve o Planeta Terra, o Rotary de Itaúna Cidade 
Educativa, apoia a iniciativa da COOPERT, 
cooperativa local que trabalha com a recliclagem 
do lixo na cidade e fez questão de apresentar este 
projeto audacioso ao casal governador.

À noite, a festiva foi de pura descontração e 
amizade e para fechar com chave de ouro, o 
SINDIMEI assinou o Acordo de Cooperação Técnica 
para participar do Programa Preserve o Planeta 
Terra! 
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Conhecida como " O Recanto 
mais belo do Sul " " A terra do Rei 
do Futebol" preparou-se para a 
visita ocial da coordenadora 
das ASRs do Distrito 4560. 
O calor humano da chegada 
esparziu pelo dia afora. 
As meninas da Casa da Amizade,  
tricordianas por excelência, são 

maravilhosas. O chá ocorreu 
entre a beleza, os sabores 
variados das iguarias e a 
amizade que não pode faltar.

Visitas oficiais da Coordenadora das ASRs

NOV

04
2021

NOV

11
2021

Boa Esperança,  a cidade 
maravilhosa de Minas Gerais, 
recebe o casal Governador 
José Carlos e Andréa. 
Visitas expressivas circularam 
por lá. Foi um dia especial 
com as companheiras.

ASR de 
Três Corações

ASR de 
Boa Esperança
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Visitas oficiais da Coordenadora das ASRs

NOV

22
2021

NOV

29
2021

ASR de 
São Tiago

Foi maravilhoso o Chá preparado pela 
Casa da Amizade de São Tiago. Sua 
Presidente Eduarda Rabelo Souza foi um 
primor em cada detalhe. 
A Reunião Festiva foi o ponto crucial da 
visita da coordenadora Andrea, que junto 
com o governador José Carlos, se 
encantou com o companheirismo e 
unidade das associadas.  
A Casinha Feliz foi agraciada com as 
doações. Realce para presença das 
Coordenadoras Helenice e Vani e dos 
Governadores Béze,  Ângelo e Fernando 
Caputo.

A Asr Oliveira recebemos a visita da Coordenadora Distrital 2021/2022, Andrea 
Azevedo nas dependências do Hotel Boa Vista, realizando o tradicional Chá, 
recheado de muita alegria, companheirismo e amizade. Estiveram presentes os 
Governadores:  José Carlos De Azevedo - 2021/2022; João Bosco Ribeiro Béze - 
2017/2018 e Fernando Caputo - eleito 2022/2023, além da Coordenadora Assistente 
da Área 8, 2021/2022 e Coordenadora eleita 2022/2023, Helenice Caputo, a ilustre presença da 
Prefeita Municipal, Cristine Lasmar acompanhada de sua assessora Ana Maria Assis Ribeiro, da 

Presidente da Casa da Criança, Maria 
José Patricio Patrício, da proprietária, 
diretora e colunista do centenário jornal 
Gazeta de Minas, além das 
companheiras da ASR, a presidente 
Maria José Barros Freire, Karyna Santos e 
Vani Costa Béze. 
Foi na verdade uma tarde muito 
agradável.  

ASR de Oliveira 
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Visitas oficiais da Coordenadora das ASRs

NOV

30
2021

ASR de Itaúna

A visita da coordenadora Andrea trouxe grande alegria às companheiras de Itaúna. Foi 
organizado um roteiro com visitas às instituições beneficiadas pelos trabalhos sociais da ASR e 
na reunião de trabalho, muita troca de informações e em seguida o tradicional Chá, preparado 
com muito carinho. 
Estiveram presentes também o Governador José Carlos e o casal governador eleito 2022-2023  
Fernando e Helenice Caputo.
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Com constantes inovações e o aumento desenfreado da demanda e giro por produtos 
eletrônicos em nosso dia a dia, vem um grande problema, onde descartar produtos que não nos 
tem mais utilidade? 

Am de contribuir para a resolução dessa grande adversidade o Instituto Ambiental Ação e 
Consciência – IAAC, pertencente ao GEEC – Grupo de Educação Ética e Cidadania, apoiado pela 
Diocese de Divinópolis-MG, deu início, dia 20 de dezembro de 2017, com a chegada do 
container, ao projeto Destino Certo, que tem como objetivo informar e empoderar a população a 
partir de esclarecimentos sobre o manejo correto de resíduos eletroeletrônicos, constantemente 
descartados de forma inadequada, e como conseqüência desse descarte acabam poluindo o 
ambiente e sendo exposto diretamente a água e alimentos podendo causar graves problemas a 
saúde humana. 

O projeto oferece a opção de um ponto de coleta onde serão recebidos variados tipos de 
objetos, que serão alocados no container localizado em frente o GEEC, na rua Vinte e Um de 

Abril, n. 1590, bairro Santa Clara.

Apoiando a nova área de enfoque 
do Rotary Internacional e o 
Programa Preserve o Planeta Terra 
do Distrito 4560, o Rotary 
Divinópolis Leste aderiu ao projeto 
Destino Certo e rmou compromisso 
junto aos parceiros. 
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Rotary em Ação
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Rotary Club de Pouso Alegre 
fazendo a doação de uma  
cadeira especial.
Os companheiros fazendo a 
diferença na vida de quem 
precisa!
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Clubes em Ação

Companheiro Evaldo Teodoro Pinto recebendo o certificado, mais um companheiro 
aumentando o quadro social do Rotary Club de Carmo da Mata
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Clubes em Ação
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Clubes em Ação
O Rotary E-Club de Emma Hildinger esteve 
presente no Parque Ecológico da região 
sul de Poços de Caldas, que foi palco do 
evento «Manhã do Bem», em prol das 
mulheres e contra a violência doméstica. 
O evento foi realizado pelo grupo “As 
Marias”, através de edital de patrocínio 
da Secretaria Municipal de Esportes.
O clube montou um stand para coleta de  
absorventes higiênicos para o Programa 
Maria Cinderela

Rotary Club de Machado 
promoveu o evento Comida 
de Buteco, com o objetivo de 
angariar fundos para o seu 
projeto Esporte Cidadão.

O dinamismo dos 
companheiros contagia todo o 
Distrito!



O Rotary Clube de Pains, doou, no dia 
19/11/2021, através do Projeto de Subsídio 
Distrital Número 202012, Equipamentos e 
Itens para a o Lar de Idosos Sociedade São 
Vicente de Paulo de Pains. Foram doados 
itens e equipamentos no Valor de R$ 
8.715,00.

Clubes em Ação

43dezembro de 2021

O Rotary de Divinopolis Leste esteve 
presente e atuante no encontro de 
ambientalistas de Divinópolis.

É preciso falar sobre a preservação 
ambiental e o Rotary, através de seus 
associados está atento ao tema.

Parabéns companheiros!



Clubes em Ação

44dezembro de 2021

Rotary Club de Capitólio trabalhando no evento Brasil Cup - Campeonato de Jet Ski.

Todos os companheiros unidos com o objetivo de angariar fundos para subsidiar seus projetos 
sociais naquela localidade.

Dinamismo e competência!



45dezembro de 2021

ASRs em Ação

ASR de Itaúna:
Com a venda de lacres e 
uma doação em dinheiro, 
as companheiras 
adquiriram quatro  
cadeiras de rodas. 
Doaram duas cadeiras 
para a conferência São 
Vicente da Piedade e duas 
para a Conferência São 
Vicente no Bairro de 
Lourdes.
Parabéns a Presidente 
Simone e as associadas!

As companheiras da ASR de Boa Esperança dando apoio à creche D. Belinha. 
Disposição e trabalho!
Essas companheiras são especiais.
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ASRs em Ação
As companheiras da ASR de 
Itapecerica foram convidadas pelo 
poder Municipal a participar do 
Cortejo de Abertura do "Natal 
Iluminado. "  

Foi um momento mágico, como viver 
um sonho de natal!

As companheiras amaram.



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:

47dezembro 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

48dezembro de 2021



APOIO À GOVERNADORIA

49dezembro de 2021
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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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