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Mensagem do  Governador 2021-22 do Distrito 4560

José Carlos Azevedo

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL COMPROMISSO DE 
TODOS

Sustentabilidade é um conceito que vem ganhando a cada dia 
mais visibilidade. Isso ocorre, também, porque o planeta está 
chegando em um nível de comprometimento de suas 
capacidades de equilíbrio, impactando de forma desastrosa 
na vida das pessoas, da flora e da fauna mundial. Lembrando 
que o conceito “desenvolvimento sustentável” desenvolvido 
pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, definiu como 
desenvolvimento sustentável “aquele que atende às necessidades presentes, sem 
comprometer a possibilidade das gerações futuras de atenderem suas próprias 
necessidades”.

Sustentabilidade, portanto, é um tema amplo que envolve de forma indissociável os 
pilares econômico, social e ambiental. Entendê-la de forma desmembrada 
comprometeria a possibilidade de uma ação ampla capaz de assegurar sua 
implementação. A partir de 2015 a Organização das Nações Unidas (ONU) criou os 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) que tem por objetivo sensibilizar as 
pessoas para uma mudança radical visando acabar com a pobreza, a violência em suas 
diversas dimensões, proteção do meio ambiente garantindo que todos possam ter o 
direito assegurado de paz e prosperidade.

O Distrito 4560 neste ano rotário assumiu o compromisso com o desenvolvimento 
sustentável através do Programa Preserve o Planeta Terra, mais de 50 cidades de nosso 
em nossa área territorial estão desenvolvendo ações para ter um ambiente saudável 
através do plantio de árvores, outros distritos parceiros se juntaram a nós, o seminário do 
meio ambiente em setembro de 2021, na cidade de Capitólio, foi um marco, levamos 
conhecimento e implantamos esse grande programa.

Saneamento básico é fundamental, e continuaremos nessa luta para um mundo 
sustentável e melhor habitável.
O ano rotário está chegando ao fim, mas o programa está só começando, a meta de 
plantar uma árvore para cada rotariano no mundo em três anos será nosso o objetivo, 
graças à consciência ambiental que os rotarianos do distrito 4560 iremos atingir essa 
meta antes do prazo final, será realidade pois é um compromisso de todos.

JOSÉ CARLOS DE AZEVEDO
Governador 2021-22 do Distrito 4560
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Mensagem da Coordenadora Distrital

Caros amigos e amigas do Distrito 4560.

Estamos concluindo um intensivo ano rotário e é 
chegada a hora de dizer adeus.

Quando José Carlos e eu iniciamos nossa jornada, 
tudo nos parecia tão complicado, o caminho 
parecia que seria longo demais e os compromissos 
rotários, confesso me assustavam. Mas como disse 
em nossa Conferência, já começo a sentir uma 
imensa saudade batendo às portas.

Q u e r e m o s  a g r a d e c e r  t o d o  a p o i o ,  t o d a 
c o m p r e e n s ã o ,  a s  i n ú m e r a s  a m i z a d e s 
conquistadas, o carinho vivenciado com cada um de nossos rotarianos e parceiras da Casa 
da Amizade, toda energia positiva que nos ofereceram pois, foi isso tudo junto que nos fez 
entender que nossa tarefa não seria tão complicada como imaginávamos no começo.

Vocês nos mostraram, com cada projeto de cada clube, o que é servir as nossas 
comunidades.

Com cada projeto, pudemos refletir ainda mais o valor das nossas vidas perfeitas, pudemos 
crescer, e eu, em particular, vivenciar o quanto a vida é sublime, perene e bela, quão é bom 
servir e acompanhar cada conquista em prol de quem mais precisa.

Em nossas Visitas Oficias, sorrimos, choramos, nos sensibilizamos com várias crianças, 
adolescentes e com nossos idosos tão carentes, e isso nos fortaleceu ainda mais na vontade 
de servir.

Lembrem-se, companheiros e companheiras, que com nossas ações, com um gesto de amor, 
acendemos nos corações mais tristes uma luz de esperança. Fazer alguém feliz, ajudar quem 
precisa é a nossa missão.

Aos Presidentes dos clubes, os Governadores e Coordenadoras Assistentes, toda Equipe 
Distrital, tanto do Rotary como das Casas da Amizade que tanto se dedicaram, se 
empenharam nesse ano de tantas dificuldades financeiras, de saúde, de insegurança, 
dedicaram-se para cumprirem com louvor suas metas, só posso dizer que talvez não existam 
palavras suficientes e significativas que nos permitam agradecer vocês com justiça, com o 
devido merecimento.

A ajuda e o apoio de cada um de vocês foram para nós de valor inestimável, apenas podemos 
nos expressar através da limitação de meras palavras, e com elas lhes prestarmos esta 
humilde, mas sincera, homenagem.

Em meu nome e de José Carlos: Muito obrigada!

Com todo o carinho e de coração e pelo resto de nossas vidas lhes agradeceremos.
Sigamos sempre em frente nessa tarefa de manter viva e acesa a chama do servir para 
continuarmos servir para transformar vidas.

Grande e carinhoso abraço a todos.

ANDRÉA LUIZA BASTOS DE OLIVEIRA AZEVEDO
COORDENADORA DISTRITAL 2021-22

Andréa Azevedo
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Se inscreva no link abaixo:
https://checkout.juno.com.br/#/paymentLink/19673BFDCE4CFF1D/copy



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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Nosso Distrito na Conferência do Abraço do 
Distrito 4521

No dia 27 de maio de 2022, Nosso Companheiro, Sergio Quintanilha 
(Governador Indicado 2023-24 do D.4560) juntamente com o companheiro 
José Antônio Coimbra, estiveram presente na Conferência do Abraço do 
D.4521.

Com muita honra o Companheiro Sergio representou o nosso governador 
José Carlos de Azevedo, impedido por motivos de saúde de comparecer.

A Conferência se deu no Hotel Guanabara em São Lourenço. Sergio 
Quintanilha encontrou com o Diretor Indicado Henrique Vasconcelos e sua 
esposa, o Companheiro José Nelson Carrozzino Filho Governador 2007-08 do 
D. 4571 e o nosso Coordenador Paulo Fonseca e esposa que também 
prestigiavam o evento, e também reviu diversos outros Companheiros.

Isto é Rotary, sempre praticando o companheirismo.
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ATUALIZAÇÃO DO QUADRO ASSOCIATIVO: NOVOS CURSOS SOBRE 
DIVERSIDADE, EQUIDADE E INCLUSÃO DA CENTRAL DE 

APRENDIZADO

Como continuamos recebendo perguntas sobre quais tipos 
de treinamentos e recursos estão disponíveis para nossos 
associados sobre diversidade, equidade e inclusão, quero 
que você tenha conhecimento de dois novos cursos 
disponíveis na Central de Aprendizado. 

À medida que trabalhamos para garantir que todos que se 
envolvem com o Rotary se sintam confortáveis, esses cursos 
podem ajudar seus clubes a criarem um ambiente inclusivo.

Microagressões – este curso ajudará você a entender o 
impacto das microagressões e a reagir com base no 
compromisso do Rotary com a diversidade, equidade e 

inclusão. Os materiais incluem recursos para responder a microagressões e oferecer um 
pedido de desculpas significativo.

Diversifique seu clube – com um clube diversificado, você pode representar e ajudar 
melhor a sua comunidade. Um clube que inclui pessoas com diferentes origens e 
perspectivas tem uma compreensão mais ampla da comunidade, dos problemas que ela 
enfrenta e das possíveis soluções. Clubes diversificados também atraem mais 
associados, refletem os valores do Rotary e expandem nossa capacidade de fazer a 
diferença. Neste curso, você verá estratégias para diversificar seu clube e desenvolver 
relacionamentos com novos grupos.
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CIDADES BENEFICIADAS COM SUBSÍDIO PARA ASSISTÊNCIA EM 
CASOS DE DESASTRES

Marco Antônio de Souza Moura
Inconfidentes
30 famílias beneficias

Marco Antônio de Souza Moura
Pouso Alegre
143 famílias beneficias

Marco Antônio de Souza Moura
São Sebastião da Bela Vista
80 famílias beneficias



Marco Antônio Amâncio
Três Corações
84 famílias beneficias

Edson Morais Mendonça
Baependi
20 famílias beneficias

Edson Morais Mendonça
Carmo de Minas
70 famílias beneficias
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CIDADES BENEFICIADAS COM SUBSÍDIO PARA ASSISTÊNCIA EM 
CASOS DE DESASTRES



Edson Morais Mendonça
Caxambu
115 famílias beneficias

Edson Morais Mendonça
Conceição do Rio Verde
20 famílias beneficias

Edson Morais Mendonça
Liberdade
20 famílias beneficias

CIDADES BENEFICIADAS COM SUBSÍDIO PARA ASSISTÊNCIA EM 
CASOS DE DESASTRES
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Edson Morais Mendonça
Soledade de Minas
89 famílias beneficias

Geraldo Bertolucci Júnior
Santo Antônio do Amparo
30 famílias beneficias

Geraldo Bertolucci Júnior
Ilicínea
71 famílias beneficias

CIDADES BENEFICIADAS COM SUBSÍDIO PARA ASSISTÊNCIA EM 
CASOS DE DESASTRES
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Rosemar Brigagão Siqueira
Campestre
50 famílias beneficias

Rosemar Brigagão Siqueira
Poço Fundo
50 famílias beneficias

Reyes Geraldo Da Silva
Capitólio
50 famílias beneficias
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CIDADES BENEFICIADAS COM SUBSÍDIO PARA ASSISTÊNCIA EM 
CASOS DE DESASTRES



José Eustáquio dos Santos
Carmo do Cajuru
59 famílias beneficias

José Eustáquio dos Santos
Divinópolis
100 famílias beneficias

18JUNHO DE 2022

CIDADES BENEFICIADAS COM SUBSÍDIO PARA ASSISTÊNCIA EM 
CASOS DE DESASTRES

José Eustáquio dos Santos
Itaúna
100 famílias beneficias



José Eustáquio dos Santos
Juatuba
100 famílias beneficias

CIDADES BENEFICIADAS COM SUBSÍDIO PARA ASSISTÊNCIA EM 
CASOS DE DESASTRES

Maria Biatris De Paula Fiuza
Oliveira
28 famílias beneficias

Maria Biatris De Paula Fiuza
Claudio
12 famílias beneficias
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Maria Biatris De Paula Fiuza
Formiga
75 famílias beneficias

Maria Biatris De Paula Fiuza
São Francisco de Paula
15 famílias beneficias

CIDADES BENEFICIADAS COM SUBSÍDIO PARA ASSISTÊNCIA EM 
CASOS DE DESASTRES

20JUNHO DE 2022

Total de 1411 Famílias Beneficiadas em nosso distrito

VALOR DO INVESTIMENTO
Fundação Rotaria: US$ 24.753,30 = R$139.606,92 +

Distrito 4560: R$ 1.558,96
TOTAL R$ 141.165,88



E ACONTECEU!
E, FOI MUITO 
BOM.
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APRESENTAÇÃO 
DOS

GOVERNADORES:
2022-23
2023-24
2024-25



O Distrito 4560 recebeu, no mês de maio de 2022, os companheiros da Índia do Intercambio da 
Amizade – Distrito 3060.
Os indianos estiveram presentes na Conferência da União, em Águas de Lindóia e 
posteriormente tiveram a oportunidade de visitar algumas cidades do Distrito, sendo recebidos 
por rotarianos das cidades de Boa Esperança, Capitólio, Divinópolis, Itaúna e Lavras.
Receber rotarianos de outros países nos ajuda a conhecer suas culturas e entender como 
vivem, nos ajuda a respeitar o outro e sua visão de mundo.
Os companheiros do Distrito 4560 estão se organizando para retribuir a visita do Distrito 3060 e 
prepraram uma comitiva para a Índia. 
Vamos estreitar nossos laços de amizade e companheirismo!

27JUNHO DE 2022

ACON

TECEU
NO DISTRITO
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Amigos rotarianos do Peru 
também estiveram visitando o 
Distrito 4560 e prestigiando a 
Conferência da União!

Gratidão companheiros.

ACON

TECEU
NO DISTRITO
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À (Associação dos Rotary Clubs do 
D i s t r i t o  4 5 6 0  d o  R o t a r y 
Internacional), O Serviço Nacional 
de Aprendizagem Comercial de 
Minas Gerais – SENAC Minas, firma, a 
partir desta data, Convênio de 
Descontos aos funcionários, seus 
dependentes legais e cônjuges, 
c o n c e d e n d o  a  e s t e s  2 0 %  d e 
desconto em todos os cursos do 
Portfólio do SENAC Minas.

Para  usufru ir  do  desconto,  é 
necessário informar e comprovar 
seu vínculo com a (Associação dos 
Rotary Clubs do Distrito 4560 do 
Rotary Internacional) no ato da 
m a t r í c u l a  n a  C e n t r a l  d e 
Relacionamento das unidades do 
SENAC Minas.

Conra as opções de cursos disponíveis 
na unidade mais perto e faça sua 

matrícula. Aproveite essa oportunidade!

PARABENS!

CONVÊNIO



30JUNHO DE 2022

https://45institutorotarybrasil.org.br/

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.
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Masculino Feminino Média de idade

Veja o resultado da pesquisa feita 
pelo site Pesquisa Voluntariado.
Foram entrevistadas 2.086 
pessoas com idade acima de 16 
anos.
Para v isual izar  a  pesquisa 
completa, acesse:
https://pesquisavoluntariado.org.
br
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NOVIDADES PARA 
OS ROTARACTS 
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Carta aos Presidentes dos 
Clubes 

Assunto: Intercâmbio de Jovens
Seleção: novembro de 2019

        14/06/22

            
Prezado Companheiro Presidente, 
 
Reporto-me à situação dos candidatos selecionados para o programa de intercâmbio de 
jovens do Distrito 4560, realizada em Três Pontas em novembro de 2019.

Como sabido, o advento da pandemia impossibilitou a realização dos intercâmbios da 
referida seleção por dois anos, culminando na troca da Chairman responsável na nossa 
gestão. Tal troca, infelizmente, se mostrou litigiosa, com informações retidas/deletadas e 
carência de boa vontade para repassar a situação que os candidatos selecionados e o 
programa se encontravam. 

Assim, ao reativarmos o programa, verificou-se que os candidatos selecionados em 2019 
estavam sob a égide do edital que na época previa a participação de jovens na faixa etária 
de 15 a 17 anos. Por força da pandemia, passados os dois anos sem intercâmbio, 
lamentavelmente estariam inelegíveis para participarem do programa nos Distritos do 
exterior que temos parcerias.

Isto porque o edital da nova seleção ocorrida em 2022 previu também que, para participar, 
os candidatos teriam que ter completado 15, 16 ou 17 anos na data da viagem em agosto 
de 2022. Isto inviabilizou a inserção de candidatos da seleção de 2019, pois, já teriam 
completado 18 anos à época do embarque em 2022, além do que, alguns já teriam 
completado o segundo grau colegial, uma das exigências do programa como intercâmbio 
de estudos.

Portanto, foi entendimento dos gestores distritais do programa, que tais candidatos não 
poderiam ser inseridos no último processo seletivo, pois, estariam indo de encontro aos 
editais dos dois processos de seleção. 

Estas informações, infelizmente não foram repassadas pelos responsáveis dos clubes e 
do Distrito às famílias assumindo-se internamente a prescrição daquele processo 
seletivo. 

Entretanto, ao recebermos reivindicações de candidatos que fizeram a seleção em 2019 e 
não desistiram de participar do programa, ficamos sensibilizados, pois muito mais que o 
aspecto financeiro, temos que considerar os sonhos destes jovens que sempre 
acreditaram na possibilidade de viver esta experiência fantástica de conhecer novas 
culturas. 

Com este sentimento procuramos voluntariamente soluções junto aos Distritos do 
exterior, que seriam destinos destes jovens, tentando sensibilizar nossos pares 



Governadores a aceitarem, em caráter de exceção, receber os intercambistas de 2019. 
Argumentamos que não poderíamos desapontá-los nem desfazer seus sonhos e que tal 
exceção deveria ser considerada para estes casos. Recebemos retorno, a princípio, de 
que seria possível, porém, sem nenhuma confirmação chegamos à conclusão que ficaria 
tudo no plano da incerteza, pois o programa é regido por Associações em cada país que 
têm regras rígidas quanto à elegibilidade dos candidatos. 

Seriam soluções de exceção que poderiam não ter o amparo institucional de Rotary.

Desta forma, fazemos tais esclarecimentos sobre o fato, lamentando os transtornos 
ocorridos, frutos de falhas e desinformações onde todos, clubes patrocinadores e Distrito, 
que constituem o Rotary, são responsáveis. 

Assim, solicitamos que seu clube informe às famílias dos candidato(a)s nesta situação 
que, mediante pedido encaminhado através do clube patrocinador ao Distrito 4560, 
estaremos providenciando a devolução das taxas pagas nos moldes do Edital publicado na 
ocasião.

Às famílias atingidas por esta situação, a nossa solidariedade e pesar por mais esta 
situação desagradável que a pandemia causou e que fugiu ao controle de todos nós. 

Aos jovens desejamos que não desistam de seus sonhos e vejam nas adversidades uma 
oportunidade de amadurecimento e intensificação da busca do que realmente importa.

Sem mais, somos, atenciosamente,

José Carlos de Azevedo
Governador 2021-22

Valéria Lemos Ferreira Silva
Chairman do Programa de Intercâmbio
Distrito 4560
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No dia 28/05 
aconteceu a 
Assembleia 
Distrital de 
Interact e 
Rotaract, em 
Bambuí.
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Clubes em Ação

Quinto Rotary Day do Rotary Club de Piumhi

No dia 18 de maio, na ultima quarta feira, aconteceu o quinto Rotary Day do Rotary Club de 
Piumhi, esse ano apoiando a Secretaria de Assistência Social com a campanha de 
conscientização pelo Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra 
Crianças e Adolescentes.

Teve início com uma carreata saindo do Projeto Reconstruindo Vidas para a Feira Livre, 
onde aconteceram as apresentações musicais do Coral da Apromip e do Coral do Projeto 
Reconstruindo Vidas.

Na oportunidade, os rotarianos e a equipe de Assistência Social fizeram panfletagem 
abordando a importância de denunciar os casos de abuso.

Agradecimentos a Prefeitura de Piumhi @prefeituradepiumhi , em especial a 
@assistenciasocialpiumhi por mais essa parceria de sucesso.



Clubes em Ação
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Com o objetivo de chamar atenção e contribuir com a temática lixo rural e 
desenvolvimento sustentável o Rotary Club de Arcos, EMATER-MG, Associação de 
recicladores Arcoense (ARA), Prefeitura Municipal de Arcos, Sicoob Arcomcredi, 
Marmoraria Arcoense, Solar Arcos, Sicoob União Centro Oeste, Arcos Agropecuária, 
Arlim Bar e Restaurante e Transbrasil realizaram a 1ª Cavalgada Ecológica em Arcos.

O trajeto selecionado partiu de Arcos sentido comunidade rural das Paineiras, passando 
pela comunidade Piranha, em frente ao sítio do Katitu passando pelo rio São Miguel até a 
Fazenda do Leonardo.

No mês de abril foi feito um trabalho de divulgação pelo Rotary Club e EMATER-MG junto 
aos moradores rurais no trajeto descrito motivando-os a pensar sobre o lixo rural e fazer 
um bota fora do lixo existente em suas propriedades. Foram utilizados WhatsApp, 
Facebook, telefonemas, visitas de casa em casa.
Nos dias 12 e 14 de abril, com a participação efetiva do ARA, Prefeitura Municipal de 
Arcos e EMATER-MG, foram retirados dois caminhões de lixo da zona rural. O material foi 
destinado ao ARA e representa uma oportunidade de melhoria da renda per capita dos 
integrantes.

Cavalgada Ecológica



No dia 16 de abril como parte da 1ª Cavalgada Ecológica do Rotary Club de Arcos o trajeto 
de 20 km onde foi coletado o lixo foi percorrido por 31 cavaleiros e amazonas chegando na 
Fazenda do Leonardo onde, nesse dia foi feita a confraternização com a queima do alho 
pelos voluntários do grupo ‘Herança de Tropeiro – Arcos.

A garotinha Izabela Aparecida Cardoso Franco, de seis anos, filha do casal Isaias Cardoso 
Franco e Ariane Keli, cavalgou os 20 km do trajeto, montada na égua Futrica e foi eleita a 
Madrinha da 1ª Cavalgada. No ano que vem (2023), na 2ª cavalgada, ela passará o título 
para outra pessoa.

Cada patrocinador recebeu do Rotary Club Arcos, um troféu de agradecimento. Teve 
sorteio de bonés, chapéus e insumos pela Agropecuária Arcoense.

O evento contou com a participação do prefeito municipal Claudenir José de Melo, do 
residente em Pains assistente de Governador do Rotary Distrito 4560, Reies.

Valiosa presença registrada do João Nunes do lanche popularmente conhecido no Brasil 
como Mensageiro Ecológico. Vestido a caráter, com materiais que são recicláveis, passou 
uma mensagem de respeito e cuidados com a água, responsabilidade com as questões da 
dengue e o meio ambiente como um todo. Participou da coleta de lixo e da cavalgada. Foi 
brilhante. Leonardo comentou que: “a comunidade rural solicitou reunião com Rotary, 
EMATER-MG e Prefeitura Municipal para discutir o lixo rural principalmente o da entrada 
das paineiras onde pessoas de diferentes bairros urbanos depositam lixo de oficinas, 
animais mortos (frangos, cachorros etc.) e carnes perdidas (linguiças, ossos de bovinos, 
suínos e outros).”

Zenaido, presidente do Rotary Club Arcos e funcionário da EMATER-MG, reforçou a 
preocupação sobre a importância da coleta seletiva de lixo e a preservação ambiental. “Na 
zona rural estão reunidas várias histórias e memória de um meio ambiente saudável que foi 
degradado ao longo dos anos. Chegamos no limite. Temos que agir para melhorar. Nós e as 
gerações sucessoras dependemos do meio.” finalizou.

Texto: Dimas Rodrigues

Fonte: https://jornalcco.com/2022/05/06/1a-cavalgada-ecologica-do-rotary-club-de-
arcos-foi-sucesso/
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Clubes em Ação
O Rotary Club de Piumhi participou da 
Festa do Dia do Trabalhador, um evento 
promovido pela Prefeitura Municipal de 
Piumhi, através da Secretaria de 
Cultura, Turismo e Esporte, no último 
domingo, 1° de maio. Milhares de 
pessoas passaram pela praça Dr. 
A v e l i n o  d e  Q u e i r o z .  O  R o t a r y, 
juntamente com as OSCs do município, 
esteve presente trabalhando nas 
barraquinhas de comidas e bebidas. A 
renda arrecadada será dividida entre as 
instituições que fazem o bem para nossa 
cidade.
Agradecemos a @prefeituradepiumhi 
pela oportunidade de estar presente na 
comemoração de um dia tão especial. E 
a todo trabalhador que se esforça todos 
os dias em busca de um futuro melhor, 
nossos mais sinceros parabéns!

Os companheiros 
do Rotary Club de 
Machado 
comemoraram o 
dia das mães com 
um baile super 
animado!
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Clubes em Ação



Clubes em Ação
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Após dois anos sem servir o 
tradicional café das mães que  
sempre era servido após a missa 
das 7 da manhã, na praça da 
Matriz, o Rotary Club de Carmo do 
Cajuru retornou,  com muita 
a l e g r i a ,  c o m  e s t e  e v e n t o 
maravilhoso! 
Parabéns companheiros.
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Clubes em Ação
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Neste mês de 
maio, aconteceu 
a posse de 
novos 
companheiros 
no Rotary Club 
de Alfenas.
Cada uim traz 
mais um!

Clubes em Ação



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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E as ASRs?
PRESENTE!
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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!
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