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ACOMPANHE O DÓLAR ROTÁRIO
DO ANO 2021-22 MÊS A MÊS
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Mensagem do  Governador 2021-22 do Distrito 4560

José Carlos Azevedo

DECLARAÇÃO DO ROTARY SOBRE A 
GUERRA CONTRA A UCRÂNIA

O Rotary International e a Fundação Rotária se unem à Assembleia Geral das Nações 
Unidas para expressar profunda preocupação com a atual crise humanitária e de direitos 
humanos na Ucrânia, em particular com as denúncias de violações e abusos dos direitos 
humanos e violações às leis humanitárias internacionais pela Federação Russa.
Como organização humanitária global, o Rotary adota uma postura proativa em relação à 
pacicação, abordando as causas subjacentes de conitos.
Apoiamos as recentes resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas que pedem um 
cessar-fogo imediato e a retirada das forças militares russas da Ucrânia. Isso se alinha ao 
profundo compromisso do Rotary com a promoção da paz por meio do diálogo e da 
resolução de conitos.
Estamos trabalhando ao lado dos nossos parceiros no setor de assistência internacional 
para ajudar a fornecer recursos aos mais de 10 milhões de ucranianos forçados a fugir do 
campo de batalha.
Conselho Diretor do Rotary International
Conselho de Curadores da Fundação Rotária
26 de abril de 2022

José Carlos de Azevedo
Governador 2021-22 – D4560
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Mensagem da Coordenadora Distrital

Contagem regressiva 
para a história

Com a sua ajuda, 
podemos acabar com a 
poliomielite de uma vez 

Minda Dentler: Atleta do Ironman, sobrevivente da pólio e mãe reflete sobre o sucesso da Índia em passar mais de 6 anos sem um novo caso de pólio.

Companheiros e Companheiras, 

A poliomielite é uma doença altamente infecciosa que afeta mais comumente 
crianças menores de 5 anos.

A maioria o conhece como poliovírus. O vírus é transmitido de pessoa para pessoa, 
geralmente através de água contaminada. Pode atacar o sistema nervoso e, em 
alguns casos, levar à paralisia. Embora não haja cura, existe uma vacina segura e 
eficaz – que o Rotary e nossos parceiros usam para imunizar mais de 2,5 bilhões de 
crianças em todo o mundo.

1 - A pólio afeta principalmente crianças menores de 5 anos.

2 - Não há cura, mas a poliomielite pode ser prevenida com uma vacina.

3 - Apenas dois países permanecem endêmicos.

Andréa Azevedo



4 - Reduzimos os casos em 99,9% desde 1988.

5 - Até que acabemos com a poliomielite para sempre, todas as crianças estão em 
risco.

A menos que erradiquemos a pólio, dentro de 10 anos, até 200.000 novos casos 
podem ocorrer em todo o mundo a cada ano. Nos últimos anos, apenas dois países 
relataram casos de poliomielite causados   pelo vírus selvagem, mas nenhuma 
criança em nenhum lugar está segura até que tenhamos vacinado todas as 
crianças.

A única maneira de acabar com a pólio é unirmos.
Conter a pólio em apenas 3 países é uma grande conquista e prova do que é 
possível quando nos unimos. Ajude-nos a chamar a atenção para a pólio 
defendendo, angariando fundos e educando sobre a necessidade de acabar com a 
pólio agora.

Doe para acabar com a pólio:

Sua doação ajuda o Rotary e seus parceiros a alcançar todas as crianças com a 
vacina contra a pólio. Graças à Fundação Bill & Melinda Gates, sua contribuição 
será triplicada, aproximando-nos ainda mais de um mundo livre da pólio.

ANDRÉA LUIZA BASTOS DE OLIVEIRA AZEVEDO
COORDENADORA DISTRITAL 2021-22
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Se inscreva no link abaixo:
http://eventos.rotary4560.org.br/



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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Rotary Club de Boa Esperança, MG 
(distrito 4560) e Rotary Club de Piumhi, 
MG (distrito 4560), são destaque com o 
marco rotorario no Rotary Brasil.

MARCO ROTÁRIO

Existem vários símbolos que representam a 
instituição Rotary e um deles é o Marco 
Rotário. A intenção do Marco Rotário é ser 
uma referência para os rotarianos que 
estão visitando outras localidades, onde 
ele poderá, além de recuperar presença, 
d e s f r u t a r  d e  m o m e n t o s  d e 
companheirismo. Para aqueles que não 
são rotarianos, o marco rotário traz a 
informação de que naquela localidade 
existe um Rotary Club. Aqueles que 
conhecem um pouco da losoa da 
organização sabem que a presença de um 
Rotary Club em uma determinada 
localidade gera muitos benefícios, em 
função dos projetos desenvolvidos pelo 
c lube.  Para aqueles  que não são 
rotarianos, não conhecem a organização e 

a sua losoa, o marco rotário pode servir 
c o m o  f o n t e  d e  c u r i o s i d a d e . 
Constantemente o Rotary Clubs recebe 
ligações de pessoas que procuram se 
informar do que se trata a instituição, pelo 
fato de viajarem com frequência e sempre 
verem marcos rotários nas entradas das 
cidades por onde passam.

O Marco Rotário é uma obra simbólica 
representando os  serv iços  soc ia is 
prestados pelo clube. A roda dentada do 
Rotary International, constante em todo e 
qualquer marco rotário, signica que 
durante as 24 horas do dia, em algum lugar 
do mundo, algum clube deve estar reunido, 
e reforça a ideia de que há muitas pessoas 
unidas por um bem social e disponível para 
ajudar o clube em seus propósitos para com 
a comunidade. 



ACON

TECEU

NO DISTRITO
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ACON

TECEU

NO DISTRITO

Plenária com apresentação do Lema Rotário para o ano 2022-23, 
metas do Rotary International e do Distrito;
Capacitação dos presidentes dos clubes e das ASRs do Distrito 
para o cumprimento de suas funções.



14MAIO DE 2022



15MAIO DE 2022



O Rotary Club de São Tiago recebeu 
a visita virtual da companheira 
Diana May Fich, que é associada 
representativa do Rotary Club de 
Ashburton e Buckfastieigh, número 
19733, do Distrito 1175, de Devon e 
Cornwall, da Europa. 

A companheira esteve rapidamente 
no Brasil e deixou uma lembrança 
aos companheiros.

Nas fotos o Governador 2017/2018, 
J o ã o  B o s c o  e n t r e g a  a  s e u 
companheiro e Presidente de seu 
clube, Rotary Club de São Tiago a 
flâmula recebida.

16MAIO DE 2022

ACON

TECEU
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ACON

TECEU

NO DISTRITO



Dia 20 de abril de 2022, foi um dia especial para o Distrito 4560.

Instalado formalmente o Rotary Club de Campestre, com a presença de 
autoridades locais e rotárias.

Queremos agradecer ao presidente do Rotary Club de Ouro Fino, Jefferson 
Luis Dias, que tomou a iniciativa de buscar pessoas de bem para iniciar 
mais um clube.

Agradecimentos, também, ao Rotary Club de Machado, padrinho do novo 
clube, que dará todo apoio e orientação para que seja um clube de 
destaque em realizações locais e do Rotary International.

Somos grandes, pois temos pessoas com espírito 
voluntário de ajudar ao próximo.

Ao presidente Clóvis Bassoto De 
Andrade e do secretário Flávio 
Fernandes Franco e todos os 25 
associados, obrigado por estar 
conosco nessa jornada de fazer o 
bem a quem mais precisa.

18MAIO DE 2022

CADA

MAIS UM CLUBE FUNDADO!
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O Desafio conta com a comprovação da alta performance do 
Distrito no ano rotário 2021-22, em quesitos como:

• Atualização de dados dos clubes
• Desenvolvimento do quadro associativo
• Contribuições à Fundação Rotária
• Apoio às Novas Gerações
• Uso do Meu Rotary
• Indicação de metas no RC Central
• Incentivo à admissão de mulheres
• Per capitas em dia
• Realização de projetos com subsídio global

O período de avaliação será compreendido entre 1º de julho de 
2021 a 30 de junho de 2022 e a apuração dos resultados será 
feita em meados de agosto de 2022.

Os critérios da premiação serão feitos com base no distrito 
que cumprir o maior número dos itens de avaliação 
considerando pesos para cada um.

Veja detalhes sobre os critérios da premiação e pesos na 
planilha abaixo e em caso de dúvidas não hesite em nos 
contatar.



Apenas 1 distrito será o vencedor do desafio. O empenho 
do Governador e equipe que transformará vidas!

Boa sorte!

Equipe de Suporte a Clubes e Distritos (CDS)
RI Brazil Office
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Dia 19 de abril de 2022 é um dia muito auspicioso para o Rotary, pois é o aniversário de 154 anos 
de Paul Harris! Paul nasceu em Racine, Wisconsin, EUA, em 19 de abril de 1868, e foi o segundo 
de seis filhos de George N. e Cornelia Bryan Harris.

Aos três anos (quando esta foto foi tirada), ele se mudou para Wallingford, Vermont, onde 
cresceu sob os cuidados de seus avós paternos, Howard e Pamela Harris. Ele freqüentou a 
Universidade de Vermont e a Universidade de Princeton e recebeu seu diploma de direito da 
Universidade de Iowa em 1891. Enquanto ele estava na escola, os avós de Harris morreram e 
ele passou cinco anos após a formatura viajando pelo país e fazendo todo o tipo de serviços. Em 
San Francisco ele trabalhou como repórter, para o San Francisco Chronicle. Foi peão de 
fazenda, colhedor de uvas, vaqueiro e até ator. Em Jacksonville, Flórida, foi o funcionário 
noturno de um pequeno hotel. E viajou o país vendendo mármore e granito.

Em 1896, estabeleceu-se em Chicago e abriu um escritório de advocacia. Junto com Gustavus 
Loehr, Silvester Schiele e Hiram Shorey, fundou o Rotary Club de Chicago em 1905 e foi eleito 
seu presidente em 1907.

Em 1910, aos 42, Paul conheceu Jean Thompson durante um passeio com o Prairie Club, uma 
organização sediada em Chicago para entusiastas da vida no campo. Harris e Thompson se 
casaram três meses depois e estabeleceram morada no South Side de Chicago. No mesmo ano, 
a Associação Nacional de Rotary Clubs foi formada e Harris foi eleito seu primeiro presidente. 
Ele ocupou o cargo por dois anos e depois se tornou presidente emérito, servindo como a face 
pública da organização e promovendo a extensão de sócios e serviços em todo o mundo.

Harris morreu em 27 de janeiro de 1947, aos 79, deixando um rico legado de companheirismo, 
profissionalismo, serviço e amizade. Sua morte também provocou uma enxurrada de doações 
para a Fundação Rotária de todo o mundo



22MAIO DE 2022

Comemorado anualmente em 22 de abril, também chamado de Dia da Terra ou Dia da Mãe 
Terra, é uma data para reconhecer a importância do planeta, e para refletir sobre como 
podemos colaborar para protegê-la.

Origem: A data foi comemorada pela primeira vez nos Estados Unidos, no dia 22 de abril de 
1970. No primeiro “Dia da Terra”, o senador americano Gaylord Nelson (1916-2005) organizou 
um fórum ambiental que chamou a atenção de 20 milhões de participantes.

Atualmente, o Dia da Terra é comemorado por mais de 500 milhões de pessoas ao redor de todo 
o mundo. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – Unesco 
intitula esta data como “Dia Internacional da Mãe Terra”.

Hoje
O plano de Ação para o ano 
rotário 2021-22, terá como 
p r i n c i p a l  p r o g r a m a 
“PRESERVAR O PLANETA 
TERRA” que consistirá em 
plantar uma árvore para cada 
habitante nos limites do 
D i s t r i t o  4 5 6 0  e  s e u s 
apoiadores. 
O projeto será parceiro das 
dezenas de iniciativas de 
proteção dos mananciais das 
principais bacias 
hidrográficas da região.

Ontem
No mês de abril de 1991, o 
então presidente do Rotary 
International, Paulo Viriato 
Corrêa da Costa, foi a Minas 
Gerais para participar do 
plantio de cerca de dez mil 
árvores em Contagem. Na 
saudação, o governador 
1990-91 do distrito 4760, 
Roberto Noronha, disse: 
“Agora que você está quase 
saindo da presidência, o 
que pensa do futuro? ” A 
r e a ç ã o  f o i  i m e d i a t a : 
“ N o r o n h a ,  n ã o  e s t o u 
saindo! ” O governador, 
sorridente, gracejou: “Na 
minha terra, até o meio do 
mato a gente está entrando, 
e passando do meio, a 
gente está saindo…”



Amanhã
Com a innita bondade de DEUS e com nossos esforços, 
amanhã será um grande dia para a comunidade Rotaria e 
ao mundo. 

Cuidar da VIDA ao nosso redor é um compromisso de 
todos.
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Em São Paulo de 8 a 11 de setembro de 2022

O Instituto Rotary reúne lideranças rotárias em âmbito distrital, 
regional e internacional para troca de ideias, treinamento, atualização 
acerca dos principais acontecimentos da organização e 
companheirismo. 

Toda a sua programação é cuidadosamente elaborada para garantir 
uma extraordinária e inigualável experiência aos participantes, atuais 
e futuros governadores de distrito, presidentes e diretores do RI, 
curadores da Fundação Rotária e líderes regionais.

https://45institutorotarybrasil.org.br/



Nos dias  18,  19 e  20 de Abri l  os 
Governadores Eleitos e suas esposas, 
Coordenadoras das Casas da Amizade, se 
e n c o n t r a r a m  e  S ã o  P a u l o  p a r a 
reunião/treinamento com o Diretor de 
Rotary International , para os anos rotários 
21-22 e 22-23, o peruano Júlio César Silva-
Santisteban Ojeda.

Foi um encontro de muito companheirismo 
e, principalmente, de troca de experiências, 
tanto entre os Governadores Eleitos, quanto 
com alguns Governadores em exercício e 
também entre as Coordenadoras.

Estiveram presentes os Coordenadores e as 
Coordenadoras Regionais da Fundação 
Rotária, Desenvolvimento do Quadro 
Associativo e Imagem Pública.

Tais encontros são importantes para 
conhecer como cada Distrito desenvolve seu 
planejamento de forma a atingir as metas e 
promover o crescimento de Rotary no Brasil, 
seja em Quadro Associativo, seja em 
Imagem Pública e doações à Fundação 
Rotária.

Diretor de RI deniu como principal meta 
colocar o Rotary Brasil em quinto lugar em 
n ú m e r o  d e  a s s o c i a d o s  n o  Ro t a r y 
International.

Eventos como esse são essenciais para que 
os Governadores caminhem sempre na 
mesma direção e se motivem cada vez mais 
a desenvolverem trabalhos em prol do bem 
em todos os sentidos.

25MAIO DE 2022

TREINAMENTO DE 
GOVERNADORES ENTRANTES
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ROTARACT DO NOSSO 
DISTRITO EM EVIDÊNCIA
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Clubes em Ação



Clubes em Ação
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O Rotary Divinópolis Oeste, 
realizou nesta sexta, dia 
08/04/2022, a Tradicional 
Bacalhoada Benecente.

O Club Emma Hildinger, representado 
pelas companheiras Carmen, Angela 
Caruso e Izabel, e Batom na Xícara,  
estiveram no projeto Maria Cinderela 
da APHAS para convidar as meninas a 
participarem do RYLA on line 
multidistrital. E, Ângela e Mônica do 
Batom na Xícara entregaram doações 
conseguidas com a venda dos Kits de 
café.

O Rotary Club de Piumhi 
participou do 1° Café Empresarial 
da Associação de Valorização e 
Apoio ao Ensino Prossionalizante 
(AVAMEP) na tarde de hoje, 27 de 
abril. Na oportunidade, as 
empresas parceiras da AVAMEP 
receberam o Selo Empresa Amiga. 
Foi muito graticante participar do 
evento e conhecer mais sobre o 
trabalho desenvolvido pela 
associação. 
Parabéns a todos os envolvidos!
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Clubes em Ação
No sábado, 16 de abril, a Prefeitura Municipal de Machado realizou um 
evento de artes marciais na Praça Antônio Carlos em parceria com o Rotary 
Club de Machado e AMACA (Associação Machadense de Assistência à 
Criança e ao Adolescente). 

O 23º Pentagon Combat lotou a praça central da cidade e contou com 
presenças especiais: Amanda Ribas, lutadora do UFC, e do lutador e 
embaixador do UFC, Rodrigo Minotauro, além de diversas autoridades 
machadenses.

Foram no total 28 lutas, com disputas profissionais, amadoras, juvenis e 
duas disputas de cinturão, sendo um deles conquistado pelo lutador de 
Machado, Guilherme Silva, aluno da AMACA e do Projeto Esporte Cidadão, 
em disputa contra o paraguaio, Charles Pereira.

O evento foi um marco para a inauguração do novo Centro Municipal de 
Artes Marciais – AMACA. O centro disponibilizará aulas gratuitas de 
diversas modalidades esportivas para a população, garantindo a diversão, 
lazer e o crescimento do esporte machadense.

Na ocasião, o Rotary Club de Machado foi homenageado em virtude dos 
serviços prestados pelo esporte na cidade de Machado.



Entrega dos equipamentos para a nova sala de cirurgia do hospital São Vicente de Paulo 
em Carmo do Rio Claro.

Estes equipamentos no valor de R$ 250.000,00 o Rotary conseguiu através da parceria com 
o Deputado Diego Andrade.

30MAIO DE 2022

Clubes em Ação
ROTARY CLUB DE CARMO DO RIO CLARO
PARCERIAS FORTES



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:

31MAIO DE 2022

VOCÊ PODE 
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ASRs em Ação

A Páscoa chegou na Casa da Amizade e Rotary Alfenas Norte. 
Foram arrecadadas 1200 caixas a serem distribuídas entre crianças de insustentabilidade 
social.
Parabéns Presidentes!
Belíssima ação.

A Casa da Amizade de 
Itaúna na inauguração  da 
sala " Sempre Bela" no 
Centro Oncológico  do 
Hospital.

Na oportunidade zeram a 
doação  de lenços. 
Bela ação.  Parabéns!



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!



POR UM FUTURO...
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