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Usando nossos conhecimentos
e habilidades para fazer

o bem no mundo

Saudações, caros agentes de
transformação do Rotary,

 Um dos princípios fundadores 
da nossa organização é o de usarmos 
nossas vocações – seja como médicos, 
advogados, engenheiros, seja como 
representantes de outras prossões – 
para fazer o bem no mundo. Na luta 
para vencermos a pandemia e nos 
recuperarmos dos seus efeitos, esse 
conceito torna-se vital e pode ser 
colocado em prática por meio de 
treinamentos destinados àqueles que 
perderam seus empregos. Pensando 
nisso, o Rotary E-Club de Tamar Hong 
Kong organizou seminários para jovens 
com o objetivo de prepará-los para as 
mudanças no mercado de trabalho.
 Esse t ipo de treinamento 
deveria acontecer em grande escala. 
Anal, as Nações Unidas estimam que 
mais de 200 milhões de pessoas em 
todo o mundo serão afetadas pelo 
desemprego em 2022. E é provável 
ainda que mulheres e jovens sejam 
afetados em níveis desproporcionais.
 Por isso, em 2021-22 dou ênfase 
especial a projetos voltados ao 
empoderamento de meninas – e quei 
encantado ao ver alguns deles em 
prática. O acesso à educação e a um 
emprego digno pode ser bloqueado 
pela falta de infraestrutura hídrica e 
saneamento.
 Um projeto em Pune, na Índia, 
fornece absorventes  h ig iênicos 
acessíveis e reutilizáveis a meninas e 
mulheres. Além de gerar emprego com 
a produção e a distribuição desses 
produtos, a iniciativa reduzirá a 
poluição causada em todo o país pelo 
descarte anual de 12,3 bilhões de 
absorventes, muitos dos quais acabam 
em aterros sanitários.
 Em  ou t ro s  ca sos ,  nos sos 
assoc iados  usaram os  Serv i ços 
Pross iona i s  para  promover  o 
empoderamento de mulheres. O Rotary 
Club de Poona, também na Índia, 
realizou ocinas para ensinar artes 
marciais a jovens mulheres. Assim, elas 
podem recorrer a técnicas de defesa 
pessoal em casos de ameaça de abuso 
ou tráco humano.
 Eu também tive a sorte de usar 
minha prossão para fazer o bem por 

meio do Rotary. O tsunami ocorrido no 
Oceano Índico em 2004 devastou as 
ilhas Andaman e Nicobar, que fazem 
parte do meu distrito. Milhares de casas 
foram destruídas e muitas áreas 
caram sem eletricidade e água 
corrente. Na minha visita à ilha de Little 
Andaman, o construtor que há em mim 
imediatamente quis proporcionar 
moradia aos sem-teto. Decidimos então 
construir 500 casas na localidade.
Na última das minhas sete viagens à 
ilha, vi algo brilhando lá embaixo 
quando meu helicóptero estava prestes 
a pousar. Percebi que o que eu estava 
vendo eram os telhados das novas 
casas. Fiquei muito feliz com aquilo, 
mas logo um pensamento tomou conta 
de mim. Como construtor, já havia feito 
muitos edifícios bonitos. Aquelas 500 
casas eram as moradias mais comuns 
que eu já havia construído, estavam em 
um lugar que eu provavelmente nunca 
mais visitaria, e haviam sido feitas para 
pessoas que eu jamais encontraria 
novamente. No entanto, a satisfação 
que tive ao entregar aquelas casas foi 
maior do que a proporcionada por 
qualquer outra coisa que eu havia 
cons t ru ído  anter iormente .  I sso 
aconteceu, provavelmente, porque era 
a primeira vez que eu estava usando a 
minha prossão com o objetivo de 
Servir para Transformar Vidas.
 Vocês, provavelmente, também 
já tiveram a oportunidade de usar as 
suas  prossões  ao Serv i r  para 
Transformar Vidas. Eu adoraria 
conhecer essas histórias de Serviços 
P r o  s s i o n a i s .  Q u e r o  e n c e r r a r 
parabenizando todos os clubes que se 
envolveram com a iniciativa Cada Um 
Traz Um, que incentiva todo associado a 
trazer uma nova pessoa para o Rotary. 
Com o aumento do quadro associativo, 
damos a indivíduos de todos os 
s e g m e n t o s  d a  s o c i e d a d e  a 
oportunidade de compartilhar seus 
conhecimentos e habilidades em 
serviços transformadores.

Vocês,
provavelmente,
também já 
tiveram
a oportunidade
de usar as suas
prossões ao
Servir para
Transformar 
Vidas
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Júlio César Silva Santisteban Ojeda
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MÊS DOS SERVIÇOS

PROFISSIONAIS

 O Rotary incentiva a observância de elevados 
padrões éticos em empreendimentos profissionais e 
comerciais, reconhecendo o valor de cada ocupação 
útil e a dignidade de cada um para o benefício da 
sociedade.
 Da mesma forma, estimula a compreensão, a 
boa vontade e a paz entre as nações por meio do 
companheirismo de pessoas que desenvolvem 
atividades profissionais unidas pelo ideal de servir.
 É assim que se leem o segundo e o quarto 
itens do Objetivo do Rotary, baseados nos valores de 
nossa organização: companheirismo, liderança, 
serviço, diversidade e integridade.
 Desde o início, o Rotary tem valores e 
princípios fundantes que iluminaram sua trajetória 
histórica por 117 anos. Eles serviram para constituir 
uma escola de vida que moldou ética e  moralmente 
milhões de pessoas em todo o mundo que, ao 
fazerem desses valores seus próprios e imutáveis 
princípios, serviram à humanidade como modelos de 
cidadãos no cumprimento do dever de solidariedade.
 Lembremos que a Segunda Avenida do Rotary 
é a prestação de serviços por meio das ocupações 
profissionais e que ela foi e é a pedra angular da 
nossa organização, constituindo-se uma
contribuição extraordinária para a realização do 
objetivo principal de “estimular e promover o ideal 
de servir como toda ação digna”.

O Rotary
tem valores
e princípios
fundantes que
iluminaram
sua trajetória
histórica
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Mensagem 
do  Governador 2021-22

José Carlos Azevedo

 O Conselho Diretor  do Rotary 
Internacional para reconhecer e enfatizar 
estabeleceu que em janeiro comemoramos 
o Mês dos Serviços Profissionais.
Os Serviços Profissionais são o veículo pelo 
qual o Rotary promove e apoia a aplicação 
do ideal de servir em todas as profissões.
O segundo Objetivo do Rotary é a base dos 
Serviços Profissionais e incentiva e 
promove:
Ÿ altos padrões de ética nos negócios e 

profissões;
Ÿ o reconhecimento do valor de todas as 

ocupações úteis;
Ÿ o valor da profissão de todo rotariano 

c o m o  o p o r t u n i d a d e  d e  s e r v i r  à 
sociedade.

Os aspectos a seguir são inerentes aos 
ideais dos Serviços Profissionais descritos 
acima:
1 )  L e a l d a d e  a o s  e m p r e g a d o r e s , 
funcionários e colaboradores, inclusive 
tratamento justo tanto para eles quanto 
para os concorrentes, bem como ao público 
e a todos aqueles com os quais haja 
r e l a c i o n a m e n t o s  d e  n e g ó c i o s  o u 
profissionais.
2) Aplicação de habilidades profissionais 
para solucionar problemas e satisfazer 
necessidades sociais.
O s  S e r v i ç o s  P ro f i s s i o n a i s  s ã o  d a 
re s p o n s ab i l i d a d e  d o  cl u b e  e  s e u s 
associados. O papel do clube é implementar 
e  i n c e n t i va r  o  o b j e t i vo  at rav é s  d e 
demonstrações frequentes, aplicação em 
suas próprias ações e pelo exemplo, bem 
como por meio de desenvolvimento de 
projetos que possibilitem aos associados 
contribuir com seus talentos profissionais. 
O papel dos associados é conduzir a si 
próprios, seus negócios, profissões e 

ocupações, de acordo com os princípios do 
R o t a r y  e  p a r t i c i p a r  d o s  p ro j e t o s 
desenvolvidos pelo clube (Decisão 29 do 
Conselho Diretor, outubro de 2019).
Principais mensagens sobre os Serviços 
Profissionais.
Rotarianos, clubes e distritos devem 
implementar as seguintes estratégias em 
suporte aos Serviços Profissionais:
Ÿ  Fortalecer a ênfase em profissão e 

classif icações no recrutamento e 
admissão de novos associados.

Ÿ  Identificar maneiras de destacar as 
profissões em atividades do clube.

Ÿ  Realçar vigorosamente o networking 
empresarial com integridade no Rotary 
no âmbito de clube e distrito.

Ÿ  Dedicar mais atenção ao networking 
empresarial com integridade no Rotary 
como meio de atrair e orientar as novas 
gerações.

Ÿ  Enfatizar a conexão entre a Prova 
Quádrupla e o Código Rotário de Conduta 
e sua importância para os valores do 
Rotary (Decisão 158 do Conselho Diretor, 
janeiro de 2012).

Ÿ
Código Rotário de Conduta

O seguinte Código Rotário de Conduta foi 
aprovado para uso dos rotarianos:
Como rotariano, comprometo-me a:
1) Agir com integridade e seguir altos 
padrões éticos em minha vida pessoal e  
profissional.

2) Ser justo com os outros, demonstrando 
respeito a eles e a suas profissões.

3) Usar minhas habilidades profissionais e 
empresariais para, através do Rotary: 

Janeiro é o mês dos Serviços 
Profissionais
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orientar os jovens,  ajudar pessoas com 
necessidades especiais e melhorar a qualidade 
de vida em minha comunidade e no mundo.

4) Evitar comportamentos que prejudiquem a 
imagem do Rotary ou dos demais rotarianos.

5) Ajudar a manter um ambiente livre de assédio 
em reuniões, atividades e eventos rotários, relatar 
qualquer suspeita de assédio e ajudar a garantir 
que as pessoas que relatarem assédios não 
sofram retaliação (Decisão 119 do Conselho 
Diretor, janeiro de 2019).

Reprodução da Prova Quádrupla

Toda reprodução da Prova Quádrupla deve seguir 
o formato abaixo:

PROVA QUÁDRUPLA

Do que nós pensamos, dizemos ou fazemos:

1) É a VERDADE?
2) É JUSTO para todos os interessados?
3 )  C r i a r á  B OA  V O N TA D E  e  M E L H O R E S 
AMIZADES?
4) Será BENÉFICO para todos os interessados?

A única finalidade da reprodução da Prova 
Quádrupla deve ser a de desenvolver e manter 
altos padrões éticos nas relações humanas. A 
Prova não deve ser  usada em anúncios 
destinados a aumentar vendas ou lucros. Pode, 
porém, aparecer em papel  t imbrado ou 
documentos de uma empresa, organização ou 
instituição que queira indicar sua sincera 
intenção de agir em conformidade com os 
princípios da Prova Quádrupla (Decisão 348 do 
Conselho Diretor, junho de 1998).

José Carlos de Azevedo
GD 4560 – 2021-22

PROVA
QUÁDRUPLA

Do que pensamos,
dizemos ou fazemos:

A Prova Quádrupla,
traduzida em mais de

100 idiomas, é um
guia para os rotarianos usarem em
seus relacionamentos pessoais e

profissionais.

É justo
para todos os
interessados?

Criará boa
vontade e
melhores

amizades?

É a
verdade?

Será benéfico
para todos os
interessados?



Andréa Azevedo

8janeiro de 2022

Mensagem 
da Coordenadora Distrital

“Quem caminha sozinho pode até chegar mais rápido, mas 
aquele que vai acompanhado, com certeza vai mais longe.” 
Clarice Lispector. 

Queridas companheiras, quero agradecer às Casas da Amizade que enviaram a sua 
contribuição aos desabrigados e desalojados do sul da Bahia, a ajuda irá amenizar o 
sofrimento daquele povo. Graças a Deus todos mobilizados, unidos no esforço comum de 
atenuar, amparar, doando seu tempo, realizando campanhas, com isso levando um pouco de 
conforto aos desprotegidos de tantas cidades afetadas pelas chuvas. 

Somos uma equipe unida compartilhando projetos e ideias e realizando grandes ações em 
nossas comunidades, beneficiando a quem mais precisa. Quando nos preocupamos em 
trabalhar unidas, e quando nos comprometemos com causas sociais e comunitárias, 
construímos laços de solidariedade e confiança mútua que nos protegem, tornam as nossas 
sociedades mais integradas e os seres humanos melhores.  

Que começamos este novo ano de 2022, colocando a nossa vida e nossa missão de servir 
sobre as bençãos de Deus: que a força de sua fé, a dimensão de sua esperança e a 
generosidade de seu amor nos mostre como pensar e agir para que nossos projetos sejam 
fontes de paz e alegria. Assim poderemos cumprir nossa missão com humildade, eficiência e 
sabedoria.

Desejo muita paz à todas.

Andrea Luiza Bastos de Oliveira Azevedo
Coordenadora Distrital – 4560 – 2021-22  
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O nosso Diretor de Rotary International, Júlio 
Santistebam, pediu um encontro com todas as 
mulheres  do nosso Distrito com objetivo de 
prestar uma homenagem pelo crescimento do 
número de mulheres associadas no Distrito 4560.
O governador José Carlos e a coordenadora 
Andrea também aproveitaram o momento para 
manifestar sua gratidão a cada uma das 
companheiras e enaltecer a força da mulher no 
Distrito. Não fosse a participação tão atuante das 
rotarianas, o distrito não teria a grandiosidade 
que tem hoje, são guerreiras, parceiras e 
protagonista no gesto sublime do SERVIR.



CADASTRAMENTO
DO PLANTIO

Pedimos o empenho de todos os presidentes de clubes,
no CADASTRAMENTO DO PLANTIO de todas as mudas

plantadas do projeto PRESERVE O PLANETA TERRA.

QUEM NÃO REGISTRA,
NÃO É DONO!

10janeiro de 2022
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Companheiros, Companheiras e Senhoras da 
Casa da Amizade.

Transferimos o valor de R$.4.618,69, total das 
doações feitas em prol dos desabrigados das 
enchentes no sul da Bahia.

A família Rotária e amigos do Distrito 4560 se 
solidarizou com o momento de necessidade por 
qual passa aquela população.

Muito obrigado!
Sebastião Wagner Valim - Tesoureiro Distrital
José Carlos de Azevedo - Governador Distrital 
2021-22.

janeiro de 2022
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PROGRAMA 
PRESERVE O PLANETA

O Rotary Club de Poços de Caldas estabeleceu uma parceria com a Prefeitura Municipal e a 
Mineração Curimbaba para a recuperação de uma importante área de preservação, 
localizada no Jardim Europa.
Foram fornecidas pela Mineração 400 mudas em ótimas condições para o plantio, 
juntamente com insumos como adubos, fornecidos pela empresa coligada, a Yoorin 
Fertilizantes. 
O Plantio cou a cargo da Prefeitura Municipal.
Dia 10, com a presença da imprensa, teve início a execução do projeto. 
Parabéns companheiros!

Cada clube
   fazendo a diferença



O Rotary Club de Brasópolis participou 
do enduro a pé da cidade. 
Durante a tragetória os companheiros 
foram desafiados a plantar mais de 300 
árvores!
Foi realmente um sucesso.

18janeiro de 2022

Registro da assinatura do contrato do 
programa "Preserve o planeta terra " 
do Rotary São Tiago com a Prefeitura 
Municipal, presentes o prefeito 
Alexandre Vivas, o secretário 
municipal Bruno Silva, o governador 
eleito Fernando Caputo e o presidente 
do clube Tadeu.

Companheiros engajados trazendo o 
sucesso para o Programa Preserve o 
Planeta Terra!

Cada clube
   fazendo a diferença
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ClairMan Geraldo Horta Sanábio.

No ano rotário de 1970-71, Rotary International, 
reformulando seu desenvolvimento, introduziu 
no território brasileiro um novo redistritamento.

Novos Distritos foram criados, a distribuição 
dos Clubes foi modificado. Foi criado o novo 
Distrito 456 unindo Rotary Clubes de duas 
regiões: uma parte do Sul de Minas e a outra 
parte do Oeste de MInas, Campo das Vertentes.
Era o Distrito 456, sendo seu primeiro 
governador  o rotariano Luiz Gonzaga Mauad, 
do Rotary Clube de Itajubá no ano rotário de 
1970-71.

Foi eleito para substituí-lo o rotariano Guaracy 
de Castro Nogueira do Rotary Club de Itaúna.

Desempenharia as funções de Governador 
durante o ano de 1971-72  e para isso, 
preparava-se rotariamente.

Mas o imprevisto aconteceu; Guaracy, devido a 
compromissos profissionais, declinou de seu 
futuro mandato e apresentou a sua desistência 
em fins de Janeiro de 71. Estava aberto e vago o 
cargo de governador do Distrito; não havia 
substitutos previstos.

Em suas justificativas, ele informava que em um 
futuro aceitaria o cargo, como realmente 
aconteceu 3 anos depois.

Foram contactados vários rotarianos em 
condições de exercer o cargo.
Convidaram o companheiro  Horta Sanábio. Foi 
procurado.  A príncipio ele relutou com 
v e e m ê n c i a ,  m a s  p o r  i n s i s t ê n c i a  d e 
companheiros e a gravidade da situação ele foi 
demovido de sua recusa e aceitou o cargo. 

Tomou posse no dia 1 de Julho de 1971.
Iniciou seus primeiros trabalhos visitando os 
clubes do Distrito.
Por acúmulo de atribuições do desempenho da 
Medicina, dispunha ele de tempo reduzido para 
cada visita oficial. Chegava ao clube que seria 
visitado pontualmente as 9h da manhã. Durante 
o  d i a ,  d i r i g i d o  e  a c o m p a n h a d o  d o s 

companheiros visitava diversas instituições.
Após a assembleia do Clube, era realizada a 
reunião festiva, com início as 20h. Somente as 
23 h estava liberado.
Iniciava sua viagem de retorno as  24h.
No dia seguinte, as 7h da  manhã já deveria  
estar presente no hospital de Formiga.
Esta rotina se prolongou durante todo o 
semestre de 1971.
Eram trabalhos exaustivos que minavam a sua 
resistência física.
Na visita ao Rotary Clube de Itajubá, foi ele 
dirigido e acompanhado pelo seu filho, que 
estudava medicina nesta cidade.
Repetia a mesma rotina, pois as 7h do dia 
seguinte, tinha de estar  no Hospital de Formiga.
Na sua primeira carta mensal, na primeira 
p á g i n a  t r a n s c r e v e u  a s  p a l a v r a s  d e  
Rabindranath Tagore, escritor hundu de 
Calcutá, com escritos de fundo espiritualista:

Só passarei por esse mundo uma vez; assim, 
todas as ações que possa praticar e todas as 
gentilezas que possa dispensar a qualquer ser 
humano, devo aproveitar este momento para 
fazê-las. Não devo adiá-las nem esquecer-me 
delas, pois não voltarei a passar por esse 
caminho.

Ao transcrever aquelas palavras, podíamos 
notar que ele sabia de algo mais e estava dando 
um aviso,  que só mais tarde podemos 
compreender.
Durante seu ano rotário, todas as atribuições 
recebidas de RI foram cumpridas.
Realizou-se  a Conferencia Distrital,  a 
Asseembléia Distrital, reuniões de Intercubes e 
Seminários.
Paulatinamente diminuíam as suas condições 
f ís icas,  com repercussão em sua vida 
profissional e atividades rotárias.
A princípio ele mesmo relizava o seu tratamento. 
Porém com o evoluir da patologia, retornou a 
Formiga, onde permaneceu por pouco tempo.

Suas condições cardiológicas se agravaram e 
passando por Belo Horizonte foi orientado a 
dirigir-se para Brasília.
Dia a dia a patologia cardiológica se agravava e 
veio a falecer nesta cidade.

HISTÓRIAS DO DISTRITO 4560

janeiro de 2022



Após a sua morte os familiares, revendo seus 
artigos rotários depararam com a carta mensal 
número 1 que estava na primeira página em 
l e t r a s  g a r r a f a i s  o  p e n s a m e n t o  d e 
Rabindranath Tagore.
Eles reconheceram a realidade de suas 
previsões quando escreveru
Só passarei por esse caminho uma única vez.

  Viagem duplamente positiva

No ano rotário de1971-72, era associado do 
Rotary Clube de Itajubá, Benedito Pereira dos 
S a n t o s,  c o n h e c i d o  c o m o  B P S ,  c u j a 
classificação era Engenharia Terraplenagem.
Era proprietário da poderosa firma Engenharia 
Terraplenagem.
Como rotariano, foi designado à viajar para o 
Rio de Janeiro,  onde iria receber uma jovem  
Norte americana de nome Rebecca. Ela veio 
participar do Programa de Intercâmbio de 
J o v e n s ,  o n d e  f i c a r i a  h o s p e d a d a 
voluntariamente por 3 famílias, durante um ano 
e a família de BPS seria a primeira a hospedá-
la.
Chegando na cidade Maravilhosa, enquanto 
aguardava a jovem, ele entrou em contato com 
companheiros profissionais do mesmo ramo 
que o seu.
Ficou sabendo de uma ótima oportunidade. 
Eram máquinas, de seu interesse, que estavam  
em ótimas condições de venda.
Para realizar essa compra ele deveria 
apresentar a documentação de sua empresa, 
que não estava em suas mãos  pois o real 
motivo da viagem era uma missão rotária.
Como não poderia realizar essa compra, ele 
conversou com seus companheiros e explicou 
a situação. Esses, por sua vez, entraram em 
contato com o vendedor e explicaram tudo. 
Houve uma reunião, a qual ele participou 
pessoalmente, para se tomar uma decisão. Foi 
determinado que imediatamente a sua 
chegada a Itajubá, ele deveria providenciar 
toda a documentação exigida. Assim o fez e 
muito agradeceu pela conf iança nele 
depositada.
Dias depois recebeu uma resposta da empresa 
onde dizia que tudo estava perfeitamente 
correto.
E uma observação que muito o emocionou. 
Dizia na carta que eles não sabiam ao certo 
com quem estavam fazendo negócios e nessa 
reunião, na qual eles decidiriam se iriam ou não 
concretizar a negociação, um fato foi decisivo. 
Eles viram na sua lapela o distintivo de Rotary 

Internacional. O proprietário imediatamente 
sabia que se tratava de uma pessoa do bem, 
pois ele já conhecia outros rotarianos e a 
credibilidade da instituição e nunca havia se 
decepcionado.
Essa ocorrência a é ilustrativa das  condições 
morais do  “”Homus Rotarius””
Essa viagem foi proveitosa por dois motivos ao 
companheiro BPS.
Estava levando a jovem Rebecca e aproveitou 
uma boa oportunidade de negócios.

  Uma recuperação trabalhosa

Foi em 1982. Eu ostentava a condição de sócio 
100 em frequência. Faltei à reunião do Clube e, 
durante a semana, não tive oportunidade de 
fazer  a recuperação em outro Rotary Club até 
Segunda-feira, quando expirava o tempo hábil 
para recuperar a falta.
Decidi viajar a Aparecida do Norte e lá assistir 
ã reunião do  Rotary Club.
Saímos eu e minha esposa Delminda e meu 
filho Frank, de 13 anos.
Partimos de Itajubá as 17h; era mês de Junho, 
dia nublado, frio, no alto da serra as condições 
metereológicas eram desvantajosas, neblina 
intensa e densa, pouquíssima visibilidade.
Chegamos a Aparecida do Norte e por ser 
Segunda feira a noite, o movimento nas ruas da 
c idade era reduzido,  as  informações 
solicitadas quanto ao local da reunião, não 
foram fáceis, eram incompletas, todos diziam: 
É do outro lado da linha de trem.
Atingimos a linha férrea, atravessamos e 
chegamos ao local da reunião; eu já era 
esperado, pois havia me certificado por 
telefone, se haveria a reunião naquela noite.
Após a reunião, decidimos seguir para 
Taubaté, onde residia minha filha Delcle. 
Permanecemos em sua residência at;e as 
22;30h quando decidimos iniciar a viagem de 
retorno a Itajubá.
As condições do tempo haviam se agravado; 
começou a chover. Minha filha e meu genro 
insistiram para lá permoitarmos. Eu agradeci e 
me justifiquei pois tinha necessidade de 
retornar, tinha um a cirurgia marcada para as 
7h da manhã do dia seguinte, sendo eu o 
anestesista.
Partimos de Taubaté as 22:30h com neblina e 
chuva fraca.
Viajava em baixa velocidade com orientação 
prejudicada, por sinalização ineficiente e até 
inexistente na rodovia que estava em fase de 
consertos.

20janeiro de 2022
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No alto da serra, em Santo Antônio do Pinhal, 
tive de descer do carro para orientação.
Logo após Santo Antônio do Pinhal, um pneu 
dianteiro estourou, eu não tinha pratica em 
trocar pneus; além disse nós não tínhamos 
lanternas; chovia e estava muito escuro.
Meu filho ofereceu-se para tentarmos a 
reposição do pneu; ele iniciou as manobras e 
eu o auxiliava; trabalhamos vagarosamente 
dificultosamente vencendo as etapas das 
manobras, ele fez quase tudo e conseguimos 
colocar o novo pneu.
Eu sentia dois desejos ao mesmo tempo: que 
passasse um veículo para nos auxiliar ou que 
não passasse veículo algum àquelas horas da 
noite.
Durante 1 hora trabalhamos e o resultado foi 
satisfatório. Não passou nenhum veículo.
Reiniciamos a viagem; a chuva aumentou de 
intensidade; nós estávamos bem molhados 
Desenvolvendo velocidade ainda mais baixa, 
próximo a Brazópolis, o limpa brisa apresentou 
defeito, parou de funcionar, obrigando a 
reduzir ainda mais a velocidade; eu dirigia com 
o rosto de fora; fomos prosseguindo a viagem 
até chegarmos a Itajubá ás 4h30min da manhã.
Foi uma viagem difícil.
Foi uma recuperação trabalhosa.
Mas eu senti-me rotariamente realizado ainda 
era sócio 100% em frequência.
Isto é apenas uma curiosidade rotária.

Colaboração de Clésio Silva

HISTÓRIAS

DO DISTRITO

janeiro de 2022



Agenda Rotária

22janeiro de 2022

Caros Companheiros (as)

Fomos convidados pelos convocadores do Seminário Presidencial, Mário César de Camargo 
e equipe, que acontecerá em Foz do Iguaçu entre os dias 11 e 13 de fevereiro, para 
apresentar o PROGRAMA PRESERVE O PLANETA TERRA, criado pelo EPRI Paulo Viriato 
Correa.
Teremos duas oportunidades, a primeira a apresentação do Programa em plenária, com 
duração de 15 minutos e a segunda um debate de 1h30 de duração.

Para nossa honra, esse será um dos temas principais, nosso Distrito dos 40 representados 
será o único a fazer uma apresentação, o outros Distritos irão participar com banners de 
seus projetos.

Na certeza da sua particpação desde já nossos agradecimentos.

José Carlos de Azevedo
GD 2021-22.

INSCRIÇÕES:
www.riconfamericadosul.org.br
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O casal governador foi recebido 
calorosamente pelos 
companheiros do Rotary de 
Itaúna.  
Ficaram encantados com o 
Projeto Curumim!
Dia muito especial no calendário 
de visitas ociais.  
O casal agradece a 
receptividade.

VISITAS 
OFICIAIS

DEZ
01

2021

Visita oficial 
do casal governador
ao Rotary de Itaúna

janeiro de 2022
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Na Câmara Municipal de 
Carmo do Cajuru, o 
Governador Distrital José 
Carlos de Azevedo recebeu 
das mãos do Presidente do 
Rotary Club de Carmo do 
Cajuru, durante sua visita 
ocial, uma menção honrosa 
aprovada por unanimidade 
pelo plenário. 
José Carlos, presta serviços 
voluntários ao Rotary desde 
1993.

VISITAS 
OFICIAIS

DEZ
02

2021

Visita oficial 
do casal governador

ao Rotary Club de Carmo do Cajuru



Reunião do E-Club Emma Hildinger,  Visita Oficial do 
casal Governador 2021/22 José Carlos de Azevedo e da 
Coordenadora das ASRs,  Andréa Azevedo, ambos do 
Rotary Club de Monte Sião.
Presença do Governador 2020-2021 Silveira Dantas do 
Rotary Club de Varginha, do Governador 2016/2017 
João Otávio Veiga Rodrigues, do Rotary Club 
Esperanto, e do Gov. Assistente da área 05, Rosemar 
Brigagão Siqueira, Do Rotary Club de Machado.

VISITAS 
OFICIAIS

DEZ
15

2021

25janeiro de 2022

Visita oficial 
do casal governador

ao Rotary E-Club de Emma Hildinger
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Clubes em Ação
Com muita alegria e emoção o 
Rotary Club de São Tiago e Casa 
da Amizade realizaram o 
tradicional Natal da Amizade no 
Povoado de São Pedro das 
Carapuças!

As crianças daquela comunidade 
foram agraciadas com os 
resentes que foram pedidos 
através da cartinha oa Papai 
Noel. 

A felicidade tomou conta de cada 
carinha!

 O Rotary Club de Poços 
de Caldas, entregou na 
Escola Rotary, 
brinquedos e 
sacolinhas surpresa, de 
balas e doces para as 
vinte e cinco crianças.

Fazendo o natal das 
crianças mais feliz!



Um dia maravilhoso e muito gratificante para o Rotary Club de Pouso Alegre Sul. Os 
companheiros realizaram a entrega das 278 sacolas de Natal para as crianças da creche 
Jesus Maria José do Bairro São Geraldo de Pouso Alegre. Cada sacola continha uma roupa, 
roupa íntima, tênis ou chinelo,  um brinquedo e material de higiene pessoal. Teve até Papai 
Noel, cachorro quente, pipoca, algodão doce,  refrigerantes e picolé!  Além das sacolas de 
Natal,  cada criança ganhou um saquinho surpresa com bala, doces e chocolates e um 
skinner.

Clubes em Ação

27janeiro de 2022

Entrega de 10 caixas de 
panetones na Escola Criança 
Feliz, que dá assistência à 
cerca de 100 crianças e suas 
famílias. Kit 



Clubes em Ação

Os companheiros do Rotary e Lions Clubs  de Monte Sião arrecadaram  71 cestas na porta 
dos mercados para doação às pessoas necessitadas.

28janeiro de 2022

Entrega de panetones no 
Lar São Vicente de Paula em 
Monte Sião



O Rotary Club de Brazópolis participou da 
chegada do papai Noel na cidade. O prefeito 
Carlos Morais foi o papai Noel e os 
companheiros do Rotary Club doamos 550 
saquinhos recheados com balas, pirulitos e 
pipocas. 
Foi realmente um sucesso, emocionante e as 
crianças ficaram muito felizes. 
Parabéns aos envolvidos!

Clubes em Ação

29janeiro de 2022

Evento do RC de Carmo 
do Rio Claro realizado 
no dia 18 na quadra do 
Vila Nova . É o Projeto 
Jogando Juntos onde 
210 crianças praticam 
esportes e o RC de 
Carmo do Rio Claro 
apoia o projeto. Foram 
distribuídos 210 
panetones e entregue 
um cheque no valor de 
R$3.000,00 doado pela 
empresa parceira 
Cooxupé.



Clubes em Ação

30janeiro de 2022

Rotary Divinópolis Oeste e a Casa da 
Amizade realizaram  a festa de Natal 
no Centro de Educação Infantil 
Pequeno Mundo ADAP.  Levaram  
presentes ,  lanche e suco para 
oitenta crianças . 
Foi só alegria !!!



Rotary Club de Carmo 
da Mata fez uma doação 
ao APAE, de um celular 
para uma rifa em prol 
da entidade

Clubes em Ação

31janeiro de 2022

O Rotary Club de 
Fomiga doou 10 
cestas básicas e 10 
kits de higiene 
pessoal aos idosos do 
Asilo São Francisco 
de Assis.



Clubes em Ação

32janeiro de 2022

O Rotary Club de Ouro Fino 
realizou a 1ª Festa Porco no 
Bafo, com o intuito de 
arrecadar fundos para suas 
ações sociais. 
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A festiva de Natal da Casa da 
Amizade de Alfenas  teve muitas 
surpresas. A melhor delas foi a 
posse de uma nova companheira. 
Aconteceu também a entrega de 
material de limpeza a uma 
associação  de proteção  e creche 
infantil e ainda muitas caixas de 
bombons a esta associação  de 
crianças.
 O Instituto Dona Vanja foi o 
agraciado.
  Foi um noite super agradável com 
os  familiares e os companheiros do 
Rotary

ASRs em Ação

Festiva das companheiras da Asr de Boa Esperança!
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ASRs em Ação
A Comissão social da Amizade do Rotary de Divinópolis Leste fez a festa de natal da ONG 
Céu Azul de crianças autistas neste dia de hoje. Só alegria!

A Amizade de Oliveira comemorou o Natal, bem 
como o encerramento do ano letivo na Casa da 
Criança de Oliveira. Com a presença das 82 
crianças foi uma alegria só.  
Foram apresentados três lindos números 
artísticos pelas crianças e o papai noel chegou 
distribuindo presentes para todas as crianças. 



A  Casa da Amizade de 
Itapecerica fez a entrega das 
doações  de Natal para nossos 
queridos vovó e vovô  que moram 
no Abrigo.  Levamos o que eles 
pediram. Shampoo, 
condicionador,  creme de corpo, 
sabonete,  álcool gel .  Ficamos 
muito feliz em poder servir os 
nossos irmãos. Gratidão. 

Em parceria  com Rotaract,   Casa da 
Amizade de Itapecerica e Doutores 
Palhaços,   o grupo fez a   entrega de um 
mimo e lanche no Abrigo Frederico Correia.
A   Casa da Amizade ajudou  no lanche e 
companheiras da Casa da Amizade 
quiseram doar um presentinho. 
 Infelizmente ainda não podemos estar com 
eles, mas foi muito importante esta ação 
numa época tão significativa do ano.

ASRs em Ação

35janeiro de 2022
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Nos dias 23 e 30 de dezembro de 2021, o 
Rotaract Club de Itaúna com o apoio de 
amigos e parceiros realizou a entrega de 
60 marmitas a pessoas em situação de 
rua.

Essa ação só foi possível graças à 
iniciativa, empenho, generosidade, amor 
ao próximo e companheirismos de amigos 
e parceiros conquistados nesses últimos 
6 meses de ação do Rotaract.

Agradecemos a iniciativa e amizade de 
Águida Rodrigues, Edives Rodrigues e a 
matriarca Valdete Maria, que 
possibilitaram esse ato de generosidade 
promovendo a doação, preparação do 
alimento feito no fogão a lenha e 
montagem das marmitas. Tudo feito com 
muito amor e carinho.

Agradecemos aos patrocinadores e 
amigos do Varejão Serra Azul e da 
Geladassa Bebidas que doaram maçãs e 

refrigerante respectivamente, sendo 
acrescentado a marmita no ato da 
entrega.

Agradecemos ao atuante amigo Marcílio 
da comunidade Mães e filhos que se 
disponibilizou e acompanhou o Rotaract 
por toda a cidade possibilitando a 
efetivação da entrega a cada morador em 
situação de rua.

Com essa ação vivemos uma mistura de 
sentimentos: amor, companheirismo e 
muito aprendizado no contato ao próximo.

Conheça o Rotaract e venha servir e 
transformar vidas!

#4560 #rotaractemação #rotaract



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:

37janeiro de 2022

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

38janeiro de 2022



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



Para um mundo melhor


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41

