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Mensagem do  Governador 2021-22 do Distrito 4560

José Carlos Azevedo

gua l impa, saneamento e 
Áhigiene são necessidades 
básicas para uma vida mais 
saudável e produtiva.
Com acesso a água l impa e 
saneamento, a incidência de 
doenças transmitidas pela água 
diminui, as crianças têm uma vida 
mais sadia e podem ir à escola com 
mais frequência, e as mães não 
precisam gastar tantas horas 
buscando água e conseguem 
passar mais tempo com suas 
famílias.
O Saneamento e a Saúde andam 
lado a lado. Dispor de saneamento 
é uma das principais conquistas 
para a saúde e qualidade de vida 
de uma população. A melhoria nos 
índices de desenvolvimento 
humano de toda comunidade 
passa pela implementação de um 
ciclo de saneamento, que comece 
na captação e tratamento da água 
que sai dos mananciais para as 
residências e complemente-se na 
coleta e no tratamento do esgoto 
gerado pela população. São 
re a l i z a d a s  d u a s  e t a p a s  d e 
tratamento da água, antes e 
d e p o i s  d o  u s o,  d e  f o r m a  a 
promover saúde e preservar o 
meio ambiente ao mesmo tempo.

Sendo assim, segundo a 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS), cada real investido em 
saneamento básico gera uma 
economia de R$ 9 em gastos em 
saúde. Isso porque o maior custo 
de saúde está nos problemas 
médicos causados pela falta de 
s a n e a m e n t o  b á s i c o ,  q u e 
acometem com mais intensidade 
crianças e idosos. As doenças 
relacionadas à água causam 3,5 
milhões de mortes a cada ano na 
América Latina, na África e na 
Ásia. Um número superior à soma 
de mortes por acidentes de carros.

Na ponta do lápis, segundo 
cálculos do Instituto Trata Brasil, 

cada R$ 1.000 investidos na 
ampliação da infraestrutura de 
saneamento do país resultaria em 
economia de R$ 1.700 em ações 
sociais de longo prazo. Entretanto 
o caminho é longo: em 20 anos o 
país precisaria investir cerca de 
R$ 317 bilhões para que seja 
p o s s í v e l  u n i v e r s a l i z a r  o 
saneamento básico.

Destaca-se que o retorno 
desse investimento impactaria em 
diversas frentes, como aumento 
da produtividade e da renda 
salarial do trabalhador, redução 
de gastos públicos com saúde, 
valorização imobiliária, aumento 
da receita do turismo e geração de 
emprego.

Nós rotarianos estamos 
com o objetivo de contribuir para a 
m u d a n ç a  d e s s a  r e a l i d a d e 
brasileira e prezar pela saúde dos 
mais necessitados. Os seminários, 
encontros, reuniões, contatos com 
p r e f e i t o s  e  e n t i d a d e s 
conservadoras do meio ambiente 
está trazendo diversos benefícios, 
d e s t a c a m o s  a  e d u c a ç ã o 
ambiental, a conscientização de 
um mundo mais limpo e cuidado 
com o meio ambiente que tem que 
se tornar um ambiente inteiro, 
integrado e ágil.
O programa Preserve o Planeta 
Terra está crescendo a cada dia, 
ressaltando a importância desta 
área de enfoque que nosso Distrito 
abraçou. 
Quem planta árvores produz água, 
c u i d a  d o  s a n e a m e n t o,  l eva 
higiene, dissemina a paz e traz 
educação ambiental às novas 
gerações.

José Carlos de Azevedo
Governador 2021-22 – D4560

uem planta Qá r v o r e s 
p r o d u z  á g u a , 
c u i d a  d o 
saneamento, leva 
higiene, dissemina 
a  p a z  e  t r a z 
e d u c a ç ã o 
a m b i e n t a l  à s 
novas gerações.

ÁGUA LIMPA E SANEAMENTO 
BÁSICO



Andréa Azevedo
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Mensagem da Coordenadora Distrital

ulheres. Somos plurais. MDiversas. Força. Potência. 
Somos mães, leoas. Somos 
líderes natas. Somos 51% da 
população, mas ganhamos em 
torno de 22% menos que os 
homens (IBGE 2019), ocupamos 
apenas 37% dos cargos de 
liderança e 12% dos cargos 
políticos. De acordo com a 
Unesco somos apenas 28% das 
pesquisadoras em ciência, 
e n ge n h a r i a ,  t e c n o l o g i a  e 
m at e m á t i c a .  E  a p e n a s  1 7 
mulheres receberam o prêmio 
Nobel nessas áreas. Segundo 
um levantamento de 2018 do 
Instituto Unibanco quase 2 
milhões de meninas e mulheres 
e n t r e  1 5  e  2 9  a n o s  n ã o 
terminaram o ensino médio.

S ó  e m  1 8 7 9  a s  m u l h e r e s 
brasi le iras conseguiram o 
d i r e i t o  d e  e s t u d a r  e m 
instituições de ensino superior, e 
quem seguia esse caminho era 
criticada. Votar só foi possível na 
década de 1930. Na Arábia 
S a u d i t a  a s  m u l h e r e s 
conseguiram o direito de dirigir 
em 2017, único país que ainda 
mantinha essa restrição. Mas 
temos também ótimos exemplos 
de mulheres na ciência como a 
Hedy Lamarr, que além de atriz, 
criou a tecnologia que serviu de 
base para o Wi-Fi. A NASA 
anunciou que vai renomear a sua 
sede em Washington para 
Edifício Mary W. Jackson, em 
h o m e n a g e m  a  p r i m e i r a 
engenheira negra da agência 
espacial. Temos mulheres na 
ciência. Precisamos de mais.

M u l h e r e s.  S o m o s  z e b r a s. 
Líderes mais humanas, mais 
conscientes. Diferentes da visão 
agressiva, pé na porta de um 
U n i c ó r n i o,  a s  Z eb ra s  s ã o 
empreendedoras que chegam lá 
c o m  u m a  l i d e r a n ç a  m a i s 
humana, mais ética, mais 

c o l a b o r a t i v a  e  c o m  m a i s 
i n t e l i g ê n c i a  e m o c i o n a l . 
Mulheres, são movidas por 
propósito onde o sucesso não 
está só em ganhar dinheiro, mas 
em também deixar um legado, 
um marco, para que o mundo de 
amanhã seja melhor do que o de 
hoje. Mulheres, são a maioria na 
linha de frente (90% das equipes 
de  enfermagem do mundo 
segundo a OMS) nos hospitais na 
pandemia. Sendo que muitas são 
mães e honram sua missão de 
salvar vidas como soldados que 
foram para as guerras.

E mesmo com tudo isso ainda 
precisamos nos lembrar todos 
os dias: Nosso trabalho importa. 
Nossa voz importa.  Nosso 
sucesso importa. Não só por 
sermos líderes natas e pessoas 
competentes,  mas  porque 
s e g u n d o  a  M c K i n s e y  & 
Company, empresas com mais 
diversidade de gênero são 15% 
mais propensas a um maior 
faturamento em relação a seus 
concorrentes. Se adicionarmos 
ma is  mulhe re s  à  forç a  de 
trabalho, o PIB global subiria 
26%.

Já ouvi dizer que mulheres são o 
sexo frágil. Quem inventou isso 
não viu uma mulher numa sala de 
parto ou liderando um país como 
a Jacinda Ardern na Nova 
Zelândia durante a crise da 
Covid-19. A Nova Zelândia foi um 
dos melhores países a lidar com 
a pandemia.

Somos mult i facetadas por 
natureza. Conseguimos fazer 
t u d o  i s s o  e  t e r  f i l h o s  s e 
quisermos, casar se quisermos e 
ser boas donas de casa se a 
ge n t e  q u i s e r.  N ã o.  N ã o  é 
obrigatório querer assumir 
todos esses papéis. Mas ser uma 
mulher de sucesso não significa 
mais ser infeliz na família. Uma 

omos Sorganizadas, 
conectadas e 
estamos prontas 
para fazer 
acontecer!

MULHERES MUDAM O 
MUNDO



coisa não exclui a outra. A gente soma. A gente multiplica. Mas não somos super heroínas. Somos mulheres. 
Seres humanos. Que erramos, cansamos. E não precisamos ficar mostrando que somos impecáveis e 
implacáveis o tempo todo, só por sermos mulheres. Chega do mito da mulher perfeita. Somos mulheres e ponto.

Mulheres estão mudando o mundo com empresas inovadoras e prontas para a nova era. Veja o trabalho de Nina 
Silva, em seu Black Money que faz a inserção da comunidade negra no hub de inovação e empreendedorismo. 
Camila Achutti com seu MasterTech que trabalha por mais mulheres na tecnologia. Daniela Cachich, VP de 
marketing da Pepsico, que dá um novo olhar a marcas como Doritos e Eqlibri colocando pessoas e causas à frente 
de marcas e produtos. Luiza Trajano, presidente do conselho da Magazine Luiza que foi reconhecida como uma 
das empresas que ganhou mais confiança durante os tempos incertos que estamos vivendo. Patrícia Santos com 
seu EmpregueAfro, trazendo mais diversidade para as empresas. Tabata Amaral, uma jovem política de 26 anos, 
que lidera um movimento importante pela educação no Brasil. Malala Yousafzai, a pessoa mais nova a receber um 
Nobel e sua luta pelo direito de estudar.

Mulheres estão mudando o mundo. E podemos fazer isso juntas com mais diálogo, mais união. Homens e 
mulheres unidos por um mundo melhor. (Fonte de pesquisa: Revista Exame).
Jeniffer Jones, próxima Presidente do Rotary Internacional, deseja que todos os associados imaginem todas as 
possibilidades de como podem transformar o mundo. “Imagine um mundo que merece o melhor que temos a 
oferecer”, disse: “O que cria verdadeira paixão e senso de propósito nas pessoas é justamente o que temos a 
oferecer: voluntariado, crescimento pessoal, desenvolvimento de habilidades de liderança e amizades para o 
resto da vida.”

Somos organizadas, conectadas e estamos prontas para fazer acontecer!

Façamos a nossa parte para que tenhamos um mundo melhor, temos e vamos Servir para Transformar Vidas, hoje 
e sempre!

Andrea Luiza Bastos de Oliveira
Coordenadora 2021-22 – D4560
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SITE: www.rotary4560.org.br

https://www.instagram.com/distrito4560/

https://www.facebook.com/rotary4560/

https://www.youtube.com/channel/UC-
tjrWw2FTVVOmAL5DGrccA/videos

Acesse nossas redes,
Fique por dentro de tudo que 

acontece no Distrito!
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ITAÚNA, CIDADE QUE COMPÕE O DISTRITO 4560, É 
DESTAQUE NA REVISTA ROTARY BRASIL 
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RESULTADO: PROCESSO SELETIVO DE 
INTERCÂMBIO 2021/2022
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De acordo com o “Ranking do 
Saneamento”, estudo realizado pelo 
Instituto Trata Brasil entre 2012 e 2019, 
a população com acesso à rede de 
água no país evoluiu timidamente (de 
82,7% com acesso para 83,7%), assim 
como nas 100 maiores cidades (de 
93,45% com acesso para 93,51%). Em 
sete anos de comparação, o país saiu 
de 48,3% da população com rede de 
esgoto (2012) para 54,1% em 2019, 
enquanto nos 100 maiores municípios 
foi de 69,39% para 74,47%. O país 
tratava, em 2012, 38,7% do esgoto 
gerado e foi para 49,1% em 2019, 
enquanto nos maiores municípios o 
índice
E COMO A FALTA DE SANEAMENTO 
AFETA A VIDA DOS BRASILEIROS?
Saúde
A OMS arma que 88% das mortes por 
diarreias no mundo são causadas pelo 
saneamento inadequado.
Sem saneamento o temos é: consumo 
de água suja, lixo espalhado pelas 
ruas, esgoto não tratado, ambientes 
poluídos. 
Além de muitas outras epidemias que 
podem ser agravadas tal como a 
dengue. A OMS, aponta a ausência de 
saneamento como o 11º fator de risco 
para as mortes no mundo.
A s s i m ,  c o m o  s e  p o d e  v e r,  o s 
inves t imentos  em saneamento 
ambiental são essenciais na melhoria 
da saúde pública. Contribui não 
somente para a redução dos gastos 
com internações ,  mas também 
melhora a taxa de mortalidade infantil 
e o número de casos de doenças 
infecciosas. Ademais, não é à toa que a 
ONU vê o saneamento como um fator 
p r i m á r i o  p a r a  p r e v e n ç ã o  d e 
problemas de saúde.
Trabalho
Estudos apontam que 11% das faltas 
do trabalhador estão relacionadas a 

problemas gerados pela falta de 
saneamento. Além disso a renda per 
capita aumentaria em 6% com a 
universalização do acesso.
Educação
Você sabia que o saneamento também 
a fe ta  a  educação?  Dev ido  à s 
internações muitas crianças deixam de 
ir à escola.
Preservação ambiental
Uma das questões mais importantes do 
s a n e a m e n t o  a m b i e n t a l  é  a 
preservação do meio ambiente.  
O Brasil detém 12% da disponibilidade 
hídrica global, porém há uma má 
distribuição desse recurso.
O Ministério das Cidades arma que 
15,6 bilhões de litros de esgotos 
domésticos são lançados diariamente 
nos corpos hídricos sem qualquer tipo 
de tratamento. O Instituto Trata Brasil 
mostra que o equivalente a 3.500 
piscinas ol ímpicas de esgoto é 
despejado em rios apenas nas 100 
maiores cidades do Brasil.

Fonte:https://www.tratabrasil.org.br/pt/estudos/ra
nking-do-saneamento/itb/novo-ranking-do-
saneamento-2021

ÁGUA, SANEAMENTO E 
HIGIENE = VIDA!!



Tabela 02 – Números gerais do Ranking do Saneamento com base nas 100 maiores cidades

   
População total dos 100 maiores municípios 85.372.253

População total atendida com abastecimento de água nos 
100 maiores municípios

79.827.359

População total sem acesso à água potável nos 
100 maiores municípios

5.544.894

População total atendida com esgotamento sanitário nos 
100 maiores municípios 63.575.288

População total sem acesso à coleta de esgoto nos 
100 maiores municípios

21.796.965

   

Ano
População total com 

água tratada (%)

População total com 

coleta de esgoto (%)

Esgoto tratado por 

água consumida (%)

Perdas de água na 

distribuição (%)

Investimento 

(R$ bilhões médios 

de 2019)

Brasil
100 

maiores 
cidades

Brasil
100 

maiores 
cidades

Brasil
100 

maiores 
cidades

Brasil
100

maiores 
cidades

Brasil
100 

maiores 
cidades

2012 82,7 93,45 48,3 69,39 38,7 48,8 36,9 37,82 13,02 6,57

2013 82,5 92,91 48,6 69,14 39 48,03 37 39,08 13,12 6,32

2014 83 93,27 49,8 70,37 40,8 50,26 36,7 38,34 14,34 6,99

2015 83,3 93,84 50,26 71,05 42,67 51,72 36,7 37,77 13,14 7,05

2016 83,3 93,62 51,92 72,15 44,92 54,33 38,05 39,07 12,43 7,12

2017 83,5 94,60 52,36 72,77 46 55,61 38,29 39,5 11,76 6,4

2018 83,6 93,31 53,2 73,3 46,3 56,07 38,5 34,4 13,64 6,3

2019 83,7 93,51 54,1 74,47 49,1 62,17 39,2 35,66 15,7 7,97

EVOLUÇÃO 
pontos 

percentuais 
(p.p.)

+1,0 p.p.
+0,06 
p.p.

+5,8 
p.p.

+5,08 p.p.
+10,4 
p.p.

+13,37 
p.p.

+2,3 
p.p.

-2,16 
p.p.

+2,7 +1,4

Tabela 1 – Principais indicadores de saneamento entre 2012 e 2019 (Brasil e 100 maiores cidades)
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RANKING DO SANEAMENTO



No dia 12 de fevereiro, 2022, o Rotary Club 
de Lavras Sul recebeu a Comissão 
responsável de Seleção e Indicação do 
Governador do Distrito 4560 para o ano 
rotário 2024-25. A Comissão, formada 
pelos últimos Governadores do Distrito, foi 
composta pelos Governadores Silveira 
Umbelino Dantas, Paulo Lima, Ângelo 
Antônio de Freitas e João Bosco Ribeiro 
Béze que, sob a presidência do primeiro 
conduziu a última etapa do processo 
selet ivo que foram as entrevis tas 
presenciais. Este ano apresentaram-se 
duas candidatas devidamente indicadas 
pelos seus clubes. Pelo Rotary Club de 
Formiga – Maria Biatriz de Paula Fiuza e 
pelo Rotary E-Club Emma Hildinger – 
Carmen Silvia Toledo da Pós Rodrigues. 
A presença de duas mulheres na última 
fase do processo abre a perspectiva de uma 
Governadora voltar a administrar o Distrito 
4560, o que não ocorre desde o ano rotário 

2001-02 com a Governadora Patrícia 
Gonçalves Nogueira do Rotary de Itaúna.

Ambas as candidatas apresentaram bom 
potencial pessoal e rotário no desempenho 
na sabatina e debates com a Comissão.

Ao nal do processo, compilados os pontos 
dos avaliadores, a candidata Carmen Sílvia 
Toledo da Pós Rodrigues foi escolhida como 
Governadora Designada do Distrito 4560 
para o ano rotário 2024-25.

Após o prazo estabelecido pelas normas de 
seleção, o Governador do Distrito José 
Carlos Azevedo poderá raticar e informar 
o nome da Governadora Designada a 
Rotary International.

Parabéns à companheira Carmen e ao 
Rotary E-Club Emma Hildinger!

14MARÇO DE 2022

DISTRITO 4560 JÁ TEM 
GOVERNADORA DESIGNADA 

2024-25
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Momento em que o Presidente do 
Rotary International, Shekhar Metha 
recebe em sua lapela o distintivo do 
Programa Preserve o Planeta Terra.
Projeto do inesquecível Presidente 
Paulo Viriato Corrèa da Costa, que 
ressurge da iniciativa do Governador 
do Distrito 4560, José Carlos de 
Azevedo com força total.
Serão mais de 1,2 milhão de árvores 
plantadas somente no nosso Distrito.
Parabéns, Governador José Carlos.

Governador José Carlos de Azevedo 
apresentando o “ Programa Preserve o 
Planteta Terra“ durante a Conferência 
Presidencial em Foz do Iguaçu.

Governador José Carlos de Azevedo, sua 
esposa Andrea e o Presidente de Rotary 

International, Shekhar Mehta com a esposa 
Rashi, posando para foto na Conferência 

em Foz  do Iguaçu.



16MARÇO DE 2022

De Machado para o mundo! 

Machado vira referência na Conferência 
Presidencial da América do Sul do Rotary 
Clube como a primeira cidade a aceitar o 
desafio de plantar uma árvore para cada 
habitante.
Parabéns ao prefeito Maycon e a todos os 
envolvidos.

Os companheiros Wellington, do Rotary de Itaúna Cidade Educativa, sua esposa Valdirene e a 
companheira Júlia do Cidade Universitária, marcaram presença na Conferência em apoio ao 

Governador José Carlos.

Os representantes do Rotaract Mayron e do Interact Salete estiveram presentes na 
Conferência Presidencial em Foz do Iguaçu, levantando a bandeira da Novas Gerações.
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Caríssimos Companheiros e Companheiras.

Feliz aniversário de Rotary

Oportunidade propícia para reconhecer e agradecer o trabalho 
extraordinário que nos estão a dar, todos um exemplo de como se 
honra um compromisso com quem mais precisa. Temos quatro meses 
pela frente para atingir os objetivos nos nossos clubes, tenho certeza 
que será coroado de sucesso.

Em maio teremos uma magníf ica conferência que será a 
consequência deste grande ano do nosso querido Distrito 4560, 
aguardamos a todos.

Um grande abraço com o carinho de sempre.

José Carlos e Andrea Azevedo
GD 4560 – 2021-22
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Preserve o Planeta Terra: 5 dicas práticas 
de como reduzir a emissão de carbono.

O pensamento sustentável não é uma mera tendência. Ao longo dos anos, essa preocupação se 
tornou uma necessidade urgente para preservar os recursos naturais do planeta e garantir nossa 
qualidade de vida.

Sabemos que o gás carbônico (CO2) é um dos grandes vilões no cenário atual. Embora não seja tão 
fácil aprender como reduzir a emissão de carbono na atmosfera, é perfeitamente possível 
desenvolver essa consciência e fazer disso um hábito.

Quer saber como? Então, acompanhe a leitura e aprenda a agir de forma ecologicamente 
correta! E calcule a sua emissão de carbono em nossa calculadora no nal!

Importância de reduzir a emissão de carbono

Antes de explicar como reduzir a emissão de poluentes na atmosfera, precisamos entender o 
contexto do problema. O famoso dióxido de carbono (CO2) tem diversas aplicações na sociedade 
quando está em sua forma gasosa – como na fabricação de bebidas, em controles de incêndio e até 
em intervenções cirúrgicas. Por outro lado, ele é maléco para os seres humanos se inalado em 
grandes quantidades, irritando as vias respiratórias e, em casos mais graves, podendo causar 
mortes por asxia.

Como sabemos, o excesso de dióxido de carbono lançado diariamente na atmosfera tem papel 
preponderante no superaquecimento do planeta, o que gera desequilíbrio dos ecossistemas e 
impactos ambientais em grande escala.

Por isso, combatê-lo se tornou uma necessidade urgente, sobretudo tendo em vista a quantidade de 
fontes poluentes que fazem parte do nosso cotidiano. O setor automobilístico e de transportes, por 
exemplo, é um dos principais emissores de CO2 no meio ambiente – além dos desmatamentos e 
queimadas orestais, que causam alterações climáticas em todo planeta.

Sendo assim, o melhor caminho para reduzir a emissão de gases poluentes é reduzir o consumo de 
combustíveis fósseis e barrar os desmatamentos. O plantio de árvores, inclusive, tem sido uma 



medida bastante usual nesse combate.
No entanto, vale lembrar que essa não é uma alternativa 100% ecaz, já que as espécies vegetais 
– que neutralizam o CO2 no processo de fotossíntese – não dão conta de absorvê-lo na mesma 
velocidade em que o produzimos.

Dicas para reduzir a emissão de carbono

Com o crescente desenvolvimento das indústrias e tecnologias, os níveis de gás carbônico estão 
atingindo patamares assustadores. Nesse sentido, precisamos pensar em maneiras para diminuir 
a emissão de CO2 até mesmo em pequenas atitudes do dia a dia.
Isso pode ser realizado a partir da inclusão de hábitos simples na nossa rotina, como ir de carona 
ou de bike para o trabalho. A seguir, listamos 5 dicas para você incorporar atividades ecológicas no 
seu dia a dia!

1. Vá de carona para o trabalho
O hábito de compartilhar caronas é uma solução inteligente para diminuir os impactos ambientais 
gerados pelo excesso de veículos em circulação. Existem aplicativos de caronas corporativas para 
você chegar ou sair do serviço de um jeito fácil, prático e seguro.

O Bynd, por exemplo, conecta usuários cadastrados e concentrados em regiões empresariais de 
grandes centros urbanos. Assim, funcionários que fazem rotas semelhantes podem dividir a 
corrida, revezando-se na oferta caroneira. É ou não é genial?

2. Considere também ir de bike
Já pensou que maravilha não ter que se preocupar com combustível, seguro, IPVA, 
estacionamento, anelinha, entre várias outras despesas? Saindo de bike você deixa todos esses 
problemas para trás. É claro que uma bicicleta segura e bem equipada também demanda 
investimento e manutenção — mas nem se compara aos custos do carro.
Sem falar no melhor: fugir do trânsito, contemplar a paisagem e relaxar enquanto pedala. Tudo 
isso poupando o meio ambiente dos gases tóxicos da combustão automotiva. Pode até ser que no 
início você estranhe um pouco a experiência, porém os benefícios são tantos que logo se 
acostuma.
Além disso, pedalar é um exercício muito poderoso para o corpo e mente. A endorna liberada 
durante vinte minutos de atividade já é capaz de relaxar a musculatura e melhorar o humor. Nada 
mau chegar no serviço em plena segunda-feira relaxado, sorrindo e de bem com a vida, não é 
mesmo?

3. Utilize o transporte público
Como vimos, o universo dos automóveis e a indústria de transportes são responsáveis por grande 
parte do CO2 que polui a atmosfera. Isso acontece por conta do processo de queima dos 
combustíveis (gasolina, álcool, diesel etc.). Portanto, quanto menos veículos estiverem em 
circulação, melhor é para o planeta.
Desse modo, mesmo que o transporte público na sua cidade não seja lá essas coisas, dê 
preferência a ele sempre que possível. Além de diminuir a emissão de poluentes devido ao grande 
número de automóveis circulando, o uso do ônibus ou metrô ainda descongestiona o trânsito 
caótico dos grandes centros urbanos.

4. Mantenha em dia a revisão do carro
A bike é sim uma excelente escolha, mas concordamos que nem sempre ela é a melhor opção – 
como nos dias chuvosos, por exemplo. Nessas horas ou em uma situação de urgência, é inevitável 
tirar o veículo da garagem quando não dá para optar pelo transporte público.
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Mas saiba que, mesmo de carro, é possível adotar medidas que amenizem os impactos negativos 
no meio ambiente. Manter o automóvel com a revisão em dia melhora o rendimento do veículo. 
Sendo assim, o gasto de combustível será menor e, consequentemente, menos gases poluentes 
serão emitidos.
O prazo ideal da revisão consta no manual do veículo. Via de regra, recomenda-se revisar o carro 
a cada semestre ou a cada dez mil quilômetros rodados no marcador, dependendo de qual dessas 
marcas vier primeiro. Utilizar veículos movidos a biocombustíveis em vez de combustíveis fósseis 
(gasolina ou diesel) também é uma medida sustentável.

5. Invista em pneus verdes
Ainda falando sobre o setor automotivo, considere trocar os pneus convencionais do seu carro por 
pneus verdes. Esse tipo de pneu tem a mesma função dos demais. Porém, eles são fabricados com 
um composto extra que minimiza a emissão de poluentes. Anal, essa substância é a sílica, 
responsável por diminuir o atrito dos pneus com o asfalto.
Desse modo, o pneu passa a trabalhar mais frio, gerando menos calor no contato com o solo. Em 
termos práticos, isso signica menor gasto de combustível para gerar movimento e, conforme 
menos combustíveis são queimados, a emissão de gás carbônico poluente na atmosfera é 
reduzida. Portanto, trocar os pneus do carro também é uma das maneiras para diminuir a emissão 
de CO2 no meio ambiente.
Com essas dicas, cou mais fácil entender como reduzir a emissão de carbono e pegar carona 
nessa ideia.

Gostou do post? Calcule no botão abaixo e veja quanto você emite de gás carbônico!

https://preserveoplaneta.org.br/calculadora-de-gas-carbono/
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ROTARY INTERNATIONAL – DISTRITO 4560
Governador do Distrito José Carlos Azevedo

Governador Distrital Eleito 2022-23 – Fernando Caputo
LCD (Instrutor Distrital) 2022/23 – Paulo Marcos de Paula Lima (Gov. 2019-20)

CONVIDA PARA

PETS 2022
Data: 12/03/2022 Hora: 08:00h Cidade: Varginha/MG

Local: UNIS–Centro- Universidade Sul de Minas – Rua Cel. José Alves, 256- Vila Pinto

PROGRAMAÇÃO

Haverá reunião das Coordenadoras das ASR e Presidentes da Casa da Amizade
Haverá também paralelamente encontro do Rotaract e Interact
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Entrega do título de Membro Honorário da Academia 
Brasileira de Letras Abrol Nacional ao Presidente do Rotary 

International, Shekhar Metha.



Clubes em Ação
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Dia 11 de fevereiro, por 
iniciativa dos companheiros do 
RC de Piumhi, foram plantadas 
algumas mudas, das 1800 
doadas para a cidade de Piumhi 
em um projeto juntamente com 
a Prefeitura Municipal de 
Piumhi, o Rotary Clube, a 
Assistência Social e o SAAE.

A Grão de Ouro Agronegócios, 
em adesão ao Programa 
Preserve o Planeta Terra, 
efetuou a doação de 1.800 
mudas e o plantio será 
concluído no decorrer do mês 
com o auxílio da Prefeitura.

O Rotary Club de Piumhi 
agradece a todos que 
participaram! 
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Rotary Club de Carmo da Mata e 
Interactianos… plantamos 30 mudas 
hoje na fazenda do companheiro 
Valério
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Clubes em Ação



Clubes em Ação
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O CRÁS – “Centro de Referência e 
Assistência Social“ – de Capitólio – MG, 
recebeu nesta quarta-feira 16/02/22 a 
doação de 50 cestas, com produtos de 
higiene e limpeza no valor de 100,00 
cada.

As cestas serão encaminhadas as 
famílias em situação de vulnerabilidade 
social.

As cestas foram doadas pelo Rotary 
International, Distrito 4560, representado pelo Gov. José Carlos Azevedo, através do 
Rotary Club de Capitólio, representado pelo rotarianos: Margarida Costa, Aristeu Teixeira 
de Souza, Alaide Rodrigues da Silva e Tânia Vaz Oliveira.

Rotary Club de Capitólio doa cestas para o CRÁS



Clubes em Ação
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O Rotary Club de Piumhi convidou os membros das Organizações da Sociedade Civil do 
município para participarem da reunião ordinária de segunda feira, 14 de fevereiro. 

Na ocasião, o Companheiro Rubens, Presidente da Comissão de Fundação Rotária, 
apresentou a todos como funcionam os Projetos de Subsídios Distritais, destacando o 
interesse do Rotary de Piumhi em utilizar deste fundo para beneficiar a comunidade local. 

O objetivo é dar oportunidade a todas as entidades para apresentarem seus projetos, de 
acordo com as suas necessidades. 

Os projetos apresentados serão analisados pelo Rotary Club de Piumhi, que irá selecionar o 
de maior relevância e que se encaixa nas causas rotárias para ser executado com o subsídio 
distrital deste ano. 

‘’Além disso, a intenção é conhecer mais as dores e necessidades de cada OSC, para que 
conforme surjam novas oportunidades de acesso a recursos financeiros, possamos construir 
e executar outros projetos através de diferentes parcerias.’’
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De Itauna/MG, seguindo para Petrópolis/RJ.

Sai amanhã um caminhão carregado com cestas básicas, itens de limpeza 
pesada, de higiene pessoal, caixas de leite, água mineral e roupa de cama! 

Serão recebidos lá pelos companheiros do Rotary Club Petropolis Cidade 
Imperial, presidido pela competente Sandra dos Anjos! 

Para Petrópolis encaminhamos também nossa solidariedade, nossos corações 
e sentimentos!

Somos rotarianos! 
Servimos para transformar vidas! 

#revistarotarybrasil #itauna #rotaryitauna #rotarydeitauna #distrito4560 
#solidariedade #petropolis #ajuda #sospetropolis 

Clubes em Ação
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O Rotary Club de Pouso Alegre Sul entregou 273 cestas 
divididas entre as cidades de Conceição do Rio Verde,  
Inconfidentes,  Pouso Alegre e São Sebastião da Bela 
Vista.

Entrega de 84 cestas de 
higiene para as vítimas 
das enchentes de Três 
Corações. 
Doação da Fundação 
Rotária.

Clubes em Ação



A Secretaria Municipal de Promoção Social e Defesa Civil, recebeu doações de cestas 
básicas de higiene pessoal do Rotary Club de Carmo do Cajuru. 
Os materiais foram doados para famílias atendidas pela Assistência Social do 
município e que estão em situação de vulnerabilidade.
As cestas foram entregues pelos próprios Rotarianos com o apoio da equipe de 
Promoção Social.
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Clubes em Ação

Entrega das  cestas, doadas pela 
Fundação Rotária para 
distribuição `as familias vítimas 
das chuvas em Divinópolis.



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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PERSONALIDADES DE ARCOS
Zenaido

Por quê não falar também do cidadão rotariano, 
Zenaido Lima Fonseca? Celebridade in contest, 
homem de grandes valores. Natural de 
Janaúba/MG, e aqui realiza suas atividades 
prossionais na EMATER MG.
Sua participação como integrante do Rotary clube de 
Arcos, demonstra sua personalidade como cidadão 
agente das boas causas. Sim, porque o rotariano vive 
para servir.
Sua vinda para Arcos somente agregou valores a nossa 
cidade, conhecida por seu espírito hospitaleiro. Cidade que acolhe a todos como lhos 
naturais, também acolheu muito bem o Zenaido.
Homem culto, de formação acadêmica diversicada. Terapeuta e mestre em Reiki. 
Passou por diversas instituições de ensino renomadas, que lhe garantiram ocupar um 
patamar de ricos conhecimentos.
Quando passa pela rua, deixa seu rastro de comunicabilidade, pois a todos dedica 
cumprimentos calorosos. Sorriso franco e sincero, é uma das principais características 
de Zenaido.
Ocupa espaço VIP na galeria de homens notáveis de Arcos, por Mérito. Adotou Arcos 
como sua segunda pátria e aqui vive de forma harmônica. Por mais Zenaidos para 
nossa cidade, pois sómente assim a cidade possa manter a sua cultura de cuidar das 

pessoas, com amor de mãe.
(Ismeraldino Beirigo)

Fonte: 
https://www.facebook.com/groups/politicovirtual/permalink/
1796728367198664/

Zenaido é um dos 
instrutores do Curso 
prático em agricultura 
orgânica, agroecologia e 
mercado institucional, que 
é realizado nas escolas. 
Uma parceria da Emater, 
Prefeitura e Rotary club de 
Arcos. Na foto, prática de 
adubos orgânico de solo, 
foliar, calda sulfocalcica, 
calda bordalesa,  extratos 
de plantas para controle 
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Rotariano em Ação
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ASRs em Ação

Dia de Ação na Casa da Amizade de 
Itapecerica.  
A Presidente Arani Consuelo Toledo 
Nunes e companheiras visitaram as 
crianças acometidas pela 
Epidermolise Bolhosa, no Bairro Boa 
Viagem. 
Foi feita a doação de curativos 
medicinais, mas que, infelizmente 
são usados em pouco tempo.  
É medicação  importada de alto 
custo insustentável para a família 
adquirir. 
Quem puder contribuir estamos à 
disposição para receber.

A força da mulher em Rotary durante o Seminário International  representada pela 
nossa Coordenadora Andréa Azevedo, a companheira Telma, esposa do Governador 
Ivan Gilioli, do Distrito 4740 e a esposa do Presidente Shekhar Metha, Rashi.



Parabéns companheiras da casa da Amizade Divinópolis Oeste, que em parceria com 
o Rotary Club de Divinópolis Oeste fez a doação de material escolar e uma geladeira 
à Creche Pequeno Mundo.
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ASRs em Ação



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 Guaxupé

Rotary Club Elói Mendes Rotary Club de Itapecerica  

Rotary Club de Itapecerica Rotary Club de Três Corações

Rotary Club de Pouso Alegre Sul

Essas empresas contribuem com o trabalho da Fundação Rotária em todo mundo.
Contribua você também!



VIDA
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