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MENSAGEM DO PRESIDENTE DO ROTARY INTERNATIONAL
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O que o seu clube fará no Dia
do Voluntariado do Rotary?

Saudações, caros agentes de transformação do Rotary, o início do ano 
rotário, pedi a todos os clubes que planejassem e realizassem pelo menos 
um evento por ocasião do Dia do Voluntariado do Rotary. A iniciativa deve 
atender a uma necessidade que a sua comunidade enfrenta que esteja 
inserida em uma ou mais áreas de enfoque do Rotary, e deve reunir 
voluntários de dentro e de fora da organização.
Os Dias do Voluntariado do Rotary podem motivar Rotary, Rotaract e 
Interact Clubs a planejarem projetos inovadores e impactantes. Eles 
podem mostrar os frutos do seu trabalho como pessoas em ação e 
apresentar o clube a associados em potencial.
Estou inspirado pelo que tenho visto até agora e quero falar de um projeto 
que chamou minha atenção.
Estima-se que na Índia existam 74 milhões de pessoas com diabetes, uma 
das doenças mais letais que existem. Além isso, cerca de 50% dessas 
pessoas permanecem não diagnosticadas.
O Rotary, junto com a Sociedade de Pesquisa para o Estudo do Diabetes 
da Índia, viu a necessidade urgente de diagnosticar, rastrear e tratar 
essas pessoas. Trabalhando juntos e com outras organizações, montamos 
centros para testes de glicose em todo o país em 29 de setembro, que é o 
Dia Mundial do Coração.
Esses centros foram instalados em mais de 10 mil locais na Índia, com a 
participação de mais de 2.000 Rotary e Rotaract Clubs. Mais de 1 milhão 
de testes foram realizados em um único dia, um marco reconhecido pelo 
Asia Book of  Records. Entretanto, mais importante do que quebrar um 
recorde é o fato de que dezenas de milhares de pessoas descobriram que 
têm diabetes. Elas agora poderão se tratar e também foram informadas de 
que devem adotar medidas extras para se proteger da Covid-19 e de 
várias outras doenças causadas ou agravadas pelo diabetes.
No aniversário do Rotary, em 23 de fevereiro, vamos comemorar com mais 
serviço, mostrando o que fazemos nas nossas áreas de enfoque. Estou 
ansioso para ouvir sobre seus Dias de Voluntariado do Rotary. 
Compartilhem seus projetos no Rotary Showcase ou naveguem pelo site 
para encontrar inspiração e parceiros para iniciativas. Em especial, 
encorajo vocês a fazerem projetos que visem o empoderamento de 
meninas, visto que elas foram afetadas de forma desproporcional pela 
pandemia. O programa de empoderamento de meninas está repercutindo 
muito bem entre rotarianos e não rotarianos. Governos e ONGs em vários 
países estão valorizando muito essa iniciativa. Continuemos 
concentrados nela.
Também estou feliz que o programa Cada Um Traz Um está tendo bons 
resultados. Vamos garantir que todos os associados apresentem ao 
menos uma pessoa ao Rotary, e que todos trabalhemos para engajar 
novos associados e mantê-los em nossos clubes.
Em tudo o que fizermos, lembrem-se de que devemos nos esforçar para 
crescer mais e fazer mais enquanto nos dedicamos a Servir para 
Transformar Vidas.

Os Dias do
Voluntariado do
Rotary podem
motivar Rotary,
Rotaract e 
Interact
Clubs a 
planejarem
projetos 
inovadores
e impactantes
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Transformando
vidas desde 1905

O Rotary está muito perto de completar 117 anos de fundação, e, 
desde aquele longínquo 23 de fevereiro de 1905, quando sua história 
começou a ser escrita por quatro célebres senhores, residentes da 
cidade de Chicago, liderados por Paul Percy Harris, até este 23 de 
fevereiro de 2022, convocou, com base em seus ideais, milhões de 
pessoas de boa vontade e de comprovada vocação de serviço que 
conseguiram fazer do Rotary a primeira organização de auxílio 
humanitário do mundo e a de maior prestígio do gênero.
O Rotary viveu e superou duas guerras mundiais, as pandemias de 
gripe espanhola e Covid-19 e ainda a chamada Guerra Fria e os 
avanços da era nuclear, entre outros acontecimentos históricos 
ranscendentais pelos quais a humanidade transitou durante o século 
20 e também no início do século 21. E, mesmo com tudo isso, não 
sucumbiu, porque os convocados para suas frentes, homens e 
mulheres de extraordinária firmeza, assim o quiseram e conseguiram, 
mantendo ilesos seus dois grandes pilares: o ompanheirismo e o 
serviço à humanidade, sem nunca se distanciar de seus princípios 
fundamentais, os quais constituem sua grande fortaleza.
Os rotarianos de todo mundo, unidos sob os mesmos valores e ideais, 
trabalham arduamente para buscar a paz entre as nações. O Rotary 
colocou seus maiores esforços na constituição da Organização das 
Nações Unidas (ONU)
e, depois disso, apoiou os órgãos que pertencem a ela, formando 
alianças estratégicas com o Unicef, para melhorar os níveis de 
educação e, especialmente, eliminar o analfabetismo, e com a 
Organização Mundial da Saúde, com nosso imensurável esforço para 
melhorar a saúde pública, sobretudo para erradicar o vírus da 
poliomielite da face da Terra.
Os rotarianos do mundo são solidários, aderem ao jusnaturalismo e 
creem fielmente no direito à vida, à liberdade, à dignidade e ao bem-
estar da pessoa humana, que é nosso objetivo maior.
Convencidos disso, como princípio imutável, defendem a diversidade 
e a equidade como mecanismo de busca da igualdade, com o objetivo 
de conseguir, por meio dela, uma sociedade melhor, e essa é a razão 
pela qual colocam seu
maior empenho em trabalhar no que denominam as sete áreas de 
enfoque do Rotary, coincidentes com a agenda de 2030 da ONU.
Os 117 anos do Rotary constituem um legado inesquecível para as 
gerações atuais e futuras e, ainda, para a humanidade.
Sua capacidade de adaptação à mudança, demonstrada por meio de 
sua história, e seu permanente envolvimento com as necessidades da 
comunidade
são um extraordinário exemplo de que não há missão maior e mais 
poderosa do que honrar a vida transformando vidas.

Os 117 anos do
Rotary constituem
um legado
inesquecível
para as gerações
atuais e futuras
e, ainda, para a
humanidade
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Mensagem 
do  Governador 2021-22

José Carlos Azevedo

23 DE FEVEREIRO: DIA DA PAZ E COMPREENSÃO 
MUNDIAL E ANIVERSÁRIO DO ROTARY 

No dia 23 de fevereiro, aniversário do Rotary, comemora-se 
também o dia da Paz e compreensão mundial, todos os Clubes 
são incentivados a planejar eventos para marcar o aniversário 
de 117 anos do Rotary. Nessa ocasião, todos os clubes devem 
prestar reconhecimento e dar destaque ao trabalho rotário em 
prol da compreensão, da amizade e da paz mundial.

Nós servimos ao próximo, difundimos a integridade e 
promovemos boa vontade, paz e compreensão mundial por meio 
da consolidação de boas relações entre líderes profissionais, 
empresariais e comunitários.

Portanto, é missão do Rotary Internacional contribuir para o 
avanço da Paz e da Prevenção e Resolução de Conflitos um dos 
principais aspectos dos serviços do Rotary International. Como 
membros de uma organização mundial, os rotarianos 
encontram-se numa posição privilegiada de poder disseminar à 
boa-vontade no seu país e fora dele.  

Como já dizia Paul Harris, fundador do Rotary International: 
“Para promover a compreensão mundial, precisamos 
conscientizar um grande número de pessoas – rotarianos e não-
rotarianos - e esta tarefa não pode ser realizada 
individualmente”. Para comemorar o mês da Paz e da 

Prevenção e Resolução de Conflitos nada melhor do que criar 
consciência sobre a história do Rotary, divulgando os seus 
trabalhos.  

Partilhando os sucessos do seu clube, estará contribuindo para 
que a imagem do Rotary seja respeitada e reconhecida pela 
comunidade. Além disso, para assegurar a existência de futuras 
gerações de rotarianos, o trabalho de promoção do 

Rotary deve ser realizado também entre os jovens. 

José Carlos de Azevedo
GD 2021-22 – D 4560
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Mensagem 
da Coordenadora Distrital

IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA ROTÁRIA.

Meu esposo entrou em Rotary no ano de 1993 e desde essa época sou sócia da Casa 
da Amizade, sendo presidente por diversas vezes, continuo estimulada e perseverante 
nas ações da Casa da Amizade, quantos trabalhos fizemos, quantos estamos fazendo e 
quanto ainda iremos fazer.

Depois de muitos anos acompanhando o trabalho de Rotary, pois quase todas as ações 
eram e são compartilhadas, eu disse chegou a hora de eu me tornar rotariana, percebi 
que também caberia em mim mais essa missão.

O ato de estar com nossos cônjuges no Rotary não tem somente o objetivo de 
aumentar nossos números. A verdade é que a nossa organização ainda possui muito 
mais homens do que mulheres, e isso é algo que deve ser trabalhado. Quanto mais 
mulheres tivermos conosco, mais associadas em potencial virão para os nossos clubes 
– e com isso aumentamos nossa diversidade e produtividade.

Tenho um distintivo de lapela para apoiar o desenvolvimento do quadro associativo. 
Mas todos nós sabemos que esta tarefa não termina quando a pessoa se junta ao 
Rotary. Ela só acaba quando o associado começa a sentir prazer em ser rotariano e 
não tem vontade de sair do Rotary. Por isso, precisamos garantir que nossos clubes 
sejam lugares agradáveis.

As pessoas se associam ao Rotary ou a Casa da Amizade por vários motivos, mas 
permanecem quando acham que somos uma organização divertida, múltipla, plural e 
colaborativa. Por isso, quero lembrar a todos vocês que se divirtam em seus clubes e 
casas da amizade. A família rotária se baseia na ideia de que o nosso serviço é mais 
eficaz quando servimos juntos com os nossos amigos. Então vamos vivenciar o serviço 
rotário 

Há anos que temos falado sobre a importância da Família Rotária. Neste ano, eu quero 
que as nossas atenções estejam voltadas também às nossas próprias famílias.

E servir em conjunto é algo especial, convide seu cônjuge para a Casa da Amizade e 
também leve seu o cônjuge para o Rotary.

Andrea Luiza Bastos de Oliveira Azevedo
Coordenadora Distrital 2021-22 – D4560
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Rotary Club de Carmo do 
C a j u r u  f a z e n d o  a 
diferença na manhã do 
dia 27/01/2022. Plantio 
de 350 mudas de árvores 
nativas às margens do 
Rio Pará.
O Rotary faz a diferença.

Ações para Preservar o Planeta Terra
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No ano rotário de1971-72, era associado do 
Rotary Clube de Itajubá, Benedito Pereira dos 
Santos, conhecido como BPS, cuja 
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 
Jovens, onde ficaria hospedada 
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 confiança 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.

Saudações rotárias.
Dr. Clésio Silva
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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 17hs; era mês de Junho, 
dia nublado, frio, no alto da serra as condições 
meteorológicas 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 
cidade 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 até as 22:30hs 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 per moitarmos. Eu agradeci e 
me justifiquei pois tinha necessidade de 
retornar, tinha um a cirurgia marcada para as 
7hs da manhã do dia seguinte, sendo eu o 
anestesista.

Partimos de Taubaté as 22:30hs 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.

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 prática 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.

Saudações rotárias.
Dr. Clésio Silva

HISTÓRIAS

DO DISTRITO
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NOSSO DISTRITO É NOTÍCIA NA REVISTA ROTARY BRASIL
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A ação do Rotary de Itaúna, 
além de alimento e material 
de higiene e limpeza, 
arrecadou muitas roupas. 
Neste sábado 05/02/22, a 
companheira Margarida 
Costa e o companheiro 
Aristeu Teixeira, 
representando RC 
CAPITÓLIO, estiveram em 
Itaúna para receber parte 
dessas doações em roupas, 
que serão destinadas às 
vítimas das fortes chuvas, 
atingidas em Capitólio. 



Jennifer Jones é presidente e CEO da Media Street Productions Inc., uma produtora de 
televisão premiada em Windsor. Jones serviu no Rotary em vários cargos, inclusive 
como vice-presidente do RI em 2016-17. Ela é co-presidente da campanha End Polio 
Now: Make History Today para arrecadar US $ 150 milhões. Ela é líder no cultivo de 
oportunidades experimentais de captação de recursos, como o Dia da Pólio no Rotary, 
com Jack Nicklaus em Jupiter, Flórida, EUA, que levantou mais de US $ 5,25 milhões 
para a erradicação da pólio.

Jones foi reconhecida com muitos prêmios, incluindo o Prêmio Service Above Self e a 
Fundação Rotária por Serviços Meritórios, o Medalhão da Paz da YMCA e a Medalha do 
Jubileu de Diamante da Rainha, e ela foi a primeira canadense a receber o Pacicador 
do Ano da Universidade Estadual de Wayne Award.

Jones e seu marido, Nick Krayacich, são membros da Sociedade Arch Klumph e da 
Sociedade Paul Harris e membros fundadores da 
Sociedade Bequest.
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Na área que corresponde ao Distrito 4560, 37 cidades emitiram Decretos associados 
a desastres. 

O Governo de Minas Gerais editou o decreto que declara situação de emergência em 
municípios afetados por chuvas intensas. O documento foi publicado no Diário Ocial 
e mobiliza esforços do Estado para prestar apoio complementar às cidades 
atingidas, por meio da Defesa Civil que são: 

Alagoa, Baependi, Capitólio, Careaçu, Carmo da Cachoeira, Carmo de Minas, Carmo 
do Cajuru, Caxambu, Cláudio, Conceição da Aparecida, Conceição do Rio Verde, 
Congonhal, Cristina, Divinópolis, Espírito Santo do Dourado, Formiga, Gonçalves, 
Igaratinga, Iguatama, Ilicínea, Itapecerica, Itaúna, Lagoa da Prata, Liberdade, Maria 
da Fé, Oliveira, Paraisópolis, Piracema, Poço Fundo, Pouso Alegre, Santo Antônio do 
Amparo, Santo Antônio do Monte, São Francisco de Paula, São Sebastião da Bela 
Vista, Soledade de Minas, Três Corações, Virgínia. 

*A lista acima corresponde aos municípios que possuem Decreto Vigente e que 
solicitaram Reconhecimento pela Defesa Civil do estado de Minas Gerais. 

http://www.defesacivil.mg.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=
14 

Ação Emergencial 

A Fundação Rotária aprovou o de Subsídio para Assistência em Casos de Desastres. 
O valor do prêmio é de US $24,753. Os recursos são para apoiar as cidades 
localizados no perímetro de nosso Distrito.  

15FEVEREIRO DE 2022



O Governador Distrital, José Carlos de Azevedo, no uso de suas atribuições, declara aberto 
o processo de qualificação e ratificações de candidatos às bolsas integrais de mestrado ou 
às bolsas integrais de aperfeiçoamento profissional, neste Distrito 4560, conforme as 
disposições abaixo especificadas:
As inscrições estão abertas a partir de 01º de fevereiro até 15 de maio de 2022. Após esse 
prazo o Distrito 4560 ratificará as inscrições cujos candidatos preencham as condições 
exigidas e as enviará para a Fundação Rotária.

DESTAQUE-SE que este ano, a apresentação de candidatos se dará através desta Sub-
Comissão Distrital das Bolsas Rotary pela Paz, até 5 (cinco) candidatos, mas, também 
através de rotarianos de cada Rotary Club , que se qualifiquem na Central de Aprendizado 
do My Rotary e que concluam a qualificação com o certificado de conclusão 
correspondente.

1. Elegibilidade
Os candidatos que desejam pleitear uma bolsa devem necessariamente:

1.1.Preencherem o formulário de inscrição;
1.2.Serem fluentes em Inglês, com certificação oficial;
1.3.Demonstrarem sério compromisso com a paz e compreensão mundial, comprovado por 
meio de atividades de prestação de serviços comunitários e/ou realizações pessoais, 
acadêmicas e profissionais, certificadas pelas respectivas instituições;
1.4.Destacar-se por suas excelentes habilidades de liderança;
1.5.Para o mestrado: bacharelado e, no mínimo, três anos de experiência voluntária ou 
profissional na área em período integral (duração de até 24 meses);
1.6.Para o certificado de aperfeiçoamento profissional: mínimo de cinco anos de 
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experiência profissional na área e histórico acadêmico exemplar (duração de até um ano).
2 .Restrições
A Bolsa não pode ser usada para obtenção de PhD/doutorado. As seguintes pessoas não 
são elegíveis às bolsas de mestrado:

2.1.Rotarianos representativos e honorários;
2.2.Funcionários de clubes, de Distritos, de qualquer entidade rotária ou do Rotary 
International;
2.3.Cônjuges, descendentes diretos (filhos ou netos consanguíneos ou legalmente 
adotados), cônjuges de descendentes diretos ou ascendentes diretos (pais ou avós, mesmo 
que não consanguíneos) de pessoas vivas que se enquadrem nestas categorias;
2.4.Ex-rotarianos ou parentes que tenham se desligado do Rotary há menos de 36 meses.
2.5.Aqueles que já receberam bolsas de estudo patrocinadas por Subsídios Globais devem 
esperar três anos após o término da bolsa para se inscrever aos programas dos Centros 
Rotary. O mesmo se aplica aos que já completaram o programa de Aperfeiçoamento 
Profissional, caso queiram se inscrever ao programa de Mestrado.
2.6.Aqueles que completaram o programa de mestrado devem esperar cinco anos para se 
inscrever ao programa de aperfeiçoamento profissional.
3. Inscrições

Para inscrever-se, o candidato deve acessar o endereço na internet: 
https://www.rotary.org/pt/our-programs/peace-fellowships onde encontrará o link para 
inscrição e teste de elegibilidade. O candidato deve elaborar currículo contendo máximo 
três páginas e listar todas as experiências profissionais relacionadas à paz e ao 
desenvolvimento. Preenchido o formulário o candidato deve enviar cinco redações para o 
programa de mestrado e três redações para o programa de aperfeiçoamento profissional, 
conforme temas predeterminados.
Findas as inscrições em 31 de maio do corrente, os candidatos serão chamados para uma 
entrevista. Após esta fase o Distrito analisará toda a documentação, e, estando tudo em 
conformidade com o regramento da Fundação Rotária, ratificará as inscrições aprovadas e 
as enviará para a Fundação.
Ressalte-se que a ratificação do Distrito não significará automática aprovação do (a) 
candidato (a) pela Fundação Rotária. É necessário reafirmar que o somatório das bolsas de 
mestrado (50) e de aperfeiçoamento profissional (80) totalizando 130 bolsas.

Poços de Caldas, 1º de fevereiro de 2022.

José Carlos de Azevedo
Governador do Distrito 4560
Rotary International

João Otávio Veiga Rodrigues
Sub-Comissão Bolsas Rotary pela Paz
otaviotutor@gmail.com

Ângelo Antônio de Freitas
Comissão da Fundação Rotária
Distrito 4560
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https://www.rotary4560.org.br/portal/treinamento-governadores-assistentes-gats-e-
equipe-distrital-sted-22-23/

Data: 19/02/2022 Hora: 08:00h Cidade: Lavras/MG
Local: Anfiteatro Dpto de Entomologia e Fitopatologia – Campus de cima da UFLA
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Clubes em Ação
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Na noite de ontem, 24 de janeiro, aconteceu mais uma reunião ordinária do Rotary Club 
de Piumhi. 

Na ocasião, o presidente Waldir fez a entrega de um Certificado de Reconhecimento ao 
Empresário Ilo Bueno, em gratidão por sua valiosa contribuição ao Banco de Cadeira de 
Rodas. Ainda durante a reunião, o companheiro Tiago Alves recebeu seu certificado de 
associação.

O Rotary Club de Piumhi adquiriu 7 
novas cadeiras de banho, 9 pares de 
muletas e 8 andadores, para abastecer 
as necessidades do Banco de Cadeira 
de Rodas. A aquisição foi possível 
através das doações recebidas do 
vereador Carlos Leonel e Bueno’s 
Promoções e Eventos, além do 
empenho dos rotarianos e 
contribuições da comunidade. Os 
equipamentos serão emprestados para 
a população que necessita na região.



Clubes em Ação
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Dia de grande satisfação para os Rotarianos de Carmo do Cajuru.

Os companheiros fizeram a instalação do Marco Rotario em uma 
das entradas da cidade. 

A designação "Marco Rotário" identifica a peça, o totem, a 
escultura ou qualquer outro símbolo erigido em local público e que 
contenha o emblema do Rotary International. 

O Marco Rotário dá boas vindas ao rotariano visitante ou que esteja 
de passagem pela cidade ou localidade. 

O Rotary Club de Carmo do Cajuru completou no último dia 25 de 
janeiro, 40 anos de fundação e trabalhos prestados a comunidade. 

Nossos agradecimentos a todos Rotarianos que contribuíram, 
companheira Santinha, Clério pedreiro, ao parceiro Jordelho, a 
Construmarla e ao Matheus do Barreto Cimentos.



Clubes em Ação
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O Rotary Club de Formiga publicou seu relatório de atividades e ações desenvolvidas no 
primeiro semeste do ano rotário.
O governador José Carlos aprovou a iniciativa e parabenizou o clube pela organização.
É muito importante registrar de maneira formal, a nossa história.
Segue o link para a leitura completa:
https://www.rotary4560.org.br/portal/relatorio-semestre-formiga/



Clubes em Ação

25FEVEREIRO DE 2022

Caros rotarianos, gostaria de compartilhar 
com todos os associados do Rotary Club de 
Lavras, do distrito 4560, bem como de 
outros distritos o grande orgulho com que 
pudemos presenciar em nosso último 
encontro, dia 24/10/2022, além da honra da 
outorga de títulos de Associados 
Honorários a 20 rotarianos de escol, 
exemplos do rotarismo nacional, 
internacional e regional, que fiz questão de 
levar ao conhecimento dos presentes à 
reunião a participação de nossa 
companheira Rose Chalfoun, catedrática do 
idioma português, além das professoras de 
espanhol  e rotarianas Lucile e Suzy Muro, 
todas elas pertencentes a seccionais de 
Academias de Letras e Artes pelo Brasil e 
América do Sul, dentre elas a ABROL – Sul 
de Minas (Compª. Rose), o que passo a 
relatar:  

Nossa presidente 2022/2023 Jennifer Jones 
adotou como “canção temática” de nosso 
próximo Lema mundial, originalmente em 
inglês, grafado como “IMAGINE ROTARY” e, 
na versão em português, será adotado 
como “IMAGINE O ROTARY”.

Assim, foram elas solicitadas e autorizadas 
pelo Board Internacional e pelo RIBO 
(Rotary International Brasil Office) a 
procederem à versão e revisão das 
mensagens alusivas ao Lema da presidente 
Jennifer Jones, para o português e para o 
espanhol. 

Para aqueles que ainda não viram e para os 
associados que não puderam comparecer à 
histórica reunião do último dia 24/01 e 
ainda não assistiram à gravação da reunião, 
ela já se encontra no Youtube, através do 
link: 

https://www.youtube.com/watch?v=pE9q0w
YeMMY

Vejam a versão em português das 
mensagens da próxima presidente Jennifer 
Jones, que contou com o esmerado 
conhecimento do idioma português de 
nossa companheira – e minha afilhada, com 
muito orgulho – Rose Chalfoun Bertolucci.

Saudações rotárias,
Geraldo Bertolucci



Clubes em Ação
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Foi realizado o dia 
11/01/2022 no Rotary Club 
de Carmo do Cajuru o 1º 
Treinamento de Formação 
de NUPDEC / Carmo do 
Cajuru ministrado pelo 10º 
Batalhão do Corpo de 
Bombeiros e Defesa Civil.

Durante o treinamento os 
convidados aprenderam 
como devem agir diante de 
alagamentos, primeiros 
socorros em caso de 
vitimas de afogamento, 
RCP, rota de fuga em caso 
de veículo submerso e 
confecção de NÓ de 
amarração.

O curso teve duração de 
2h30 e contou com mais de 
40 pessoas entre 
moradores ribeirinhos, 
autoridades locais e 
representantes de 
empresas locais.

Doação dos 
companheiros do 
Rotary de Machado 
destinada ao Asilo da 
cidade.

Parabéns pela ação!
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ASRs em Ação
A Casa da Amizade de Itapecerica fez sua doação aos desabrigados pelas fortes 
chuvas que se alastraram em nossa região.  
Nossa contribuição em roupas, calçados e leite foi entregue à Defesa Civil e será 
encaminhada aos pontos mais atingidos. 

A ASR de Divinópolis 
realizou a entrega de 
Material Escolar 
Pequeno Mundo ADAP 
juntamente com os 
companheiros do Rotary 
Divinópolis Oeste.
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ASRs em Ação
A coordenadora Andrea e a 
companheira Rosa Denise 
da ASR de Monte Sião 
fazendo a casinha feliz 
circular pelo comércio da 
cidade!

Assim toda a comunidade 
pode ajudar o Rotary a 
erradicar a pólio no mundo.

Casa Da Amizade de 
Itaúna em Ação.  Doação 
de Cadeiras de Banho, 
para a Sociedade São 
Vicente.



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



Nós acreditamos que, quando as pessoas 
trabalham em prol da paz nas suas 

comunidades, isso pode ter um impacto 
global.
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