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Mensagem dA presidente do Ro tary International

Contando nossas histórias

 Todos os meses, desde que 
me associei ao Rotary, aguardo 
ansiosamente a leitura da nossa 
revista – e, especialmente, desta 
mensagem de abertura. Admito que, 
por mais que eu reconheça os 
benefícios da versão digital, ainda 
gosto de sentar e folhear as páginas 
da revista impressa. A sensação é de 
uma caça ao tesouro de fotos e 
histórias memoráveis sobre essa 
grande organização que tanto 
amamos.
 Ao longo dos anos, aprendi 
muito com os projetos de serviço que 
vocês realizam e com as vidas que 
ajudam a transformar.
 C o m o  p r o fi s s i o n a l  d e 
comunicação, sempre sonhei com o 
dia em que as nossas histórias 
passariam a aparecer regularmente 
na mídia convencional e as revistas 
do Rotary seriam vistas e lidas por 
muitas pessoas em consultórios 
médicos, lanchonetes e outros 
lugares públicos.  
 É ótimo que os associados ao 
Rotary estejam mais bem informados 
sobre o que fazemos, e seria melhor 
ainda se mais pessoas conhecessem 
as nossas histórias.
 Isso estava na minha cabeça 
quando eu pensava em como 
promover o Rotary globalmente 
durante a minha presidência. Ao 
longo dos próximos 12 meses, 
lançaremos uma luz sobre projetos 
que colocam o trabalho do Rotary em 
destaque mundo afora, e faremos 
isso de forma estratégica. Nessa 
turnê planetária que estamos 
chamando de Imagine o Impacto, 
Nick e eu chamaremos atenção para 
iniciativas desenvolvidas nas nossas 
áreas de enfoque notáveis por seus 
bons resultados, sustentabilidade e 
capacidade de ampliação.
 E s t a m o s  c o n v i d a n d o 
jornalistas de alto nível, pensadores 
e influenciadores para utilizar seus 
canais de comunicação e nos ajudar a 
aumentar a conscientização das 
pessoas sobre nossa organização, nos 
aproximando daqueles que querem

servir, mas ainda não perceberam que 
podem fazê-lo por meio do Rotary.
 H a v i a  o u t r a  q u e s t ã o 
importante a considerar nesse 
planejamento: nossa pegada de 
carbono. Eu levo muito a sério a 
emergente posição de liderança do 
Rotary nas questões ambientais. O 
exemplo dado por nossos associados 
durante a pandemia de Covid-19 é 
fundamental para moldarmos nosso 
futuro.
 I s s o  s i g n i fi c a  q u e 
aproveitaremos a tecnologia digital 
para contar nossas histórias – vamos 
tuitar, postar e falar com todos que 
quiserem nos ouvir. Devemos levar o 
meio ambiente em conta e parte disso 
significa nem sempre viajar, mas 
continuar a nos manter conectados de 
forma significativa, como temos feito 
nos últimos dois anos.
 Naturalmente, somos seres 
sociais e ainda temos necessidade de 
estar juntos, mas precisamos ficar 
mais atentos às nossas decisões e 
pensar em como nos reunir de forma 
um pouco diferente. Por exemplo, se 
viajarmos para visitar um projeto, 
planejaremos outras visitas nas 
redondezas.
 Então, quais são suas histórias 
e quem poderia ajudar a contá-las? 
Espero que você também colabore com 
o esforço Imagine o Impacto – suas 
histórias podem ser levadas às pessoas 
com a ajuda das mídias sociais ou 
durante uma chamada pelo Zoom. 
Pense em maneiras de mostrar 
projetos notáveis em seus clubes e 
distritos.
 Todos nós sentimos o impacto 
causado pelos valores e serviços do 
Rotary. Agora, temos a oportunidade 
de compartilhar esse sentimento com 
outras pessoas.

Em 2022-23,
lançaremos uma
luz sobre projetos
que colocam o
trabalho do Rotary
em destaque
mundo afora

JENNIFER JONES

- 4 -

Julho - 2022



Mensagem do diretor do Rotary international

Feliz ano rotário 2022-23

Estimados companheiros rotarianos,

 Chegamos ao fim de 2021-22, um extraordinário ano 
rotário no qual os rotarianos do mundo, e especialmente os da 
América Latina, desenvolveram um trabalho digno de ser 
destacado e reconhecido.
 Realizamos ações para o bem de milhões de pessoas que 
precisavam de mãos solidárias em diversas áreas. Isso é 
confirmado por nossa solidariedade com a Ucrânia e a ajuda 
humanitária que prestamos às populações vulneráveis diante 
da crise de saúde que o mundo vive.
 Meus parabéns aos Governadores de Ouro e às suas 
equipes por sua entrega e dedicação para obter o sucesso 
alcançado, aos coordenadores por seu magnífico trabalho, aos 
presidentes de clube pelo compromisso que assumiram e, 
especialmente, a cada um dos rotarianos que se envolveram 
com paixão para transformar vidas, impulsionar a paz positiva e 
construir um mundo melhor sob os nobres e excelsos ideais do 
Rotary.
 Agora que estamos entrando nos primeiros dias deste 
ano rotário 2022-23, um novo grupo de líderes assume a 
condução do Rotary, a maior e mais importante organização de 
ajuda humanitária do mundo, tendo ao seu lado 1,4 milhão de 
voluntários que já estão executando planos e projetos para o 
bem da humanidade.
 Em parceria com a Organização Mundial da Saúde, 
continuamos comprometidos com a erradicação da pólio e a 
conscientização sobre a vacinação para evitar a perda de vidas.        
 Ao lado do Unicef, avançamos nosso compromisso com a 
alfabetização. E, com a Organização das Nações Unidas em 
geral, desenvolvemos nossa colaboração com a Agenda 2030 
por meio das ações que realizamos em nossas sete áreas de 
enfoque.
 Tudo isso com a firme convicção em nossos princípios, 
valores e postulados filosóficos. São eles que nos iluminam e 
indicam que o objetivo supremo de todas as nossas ações é a 
pessoa humana e seu sagrado direito à dignidade e à paz.
 Por isso o Rotary é o caminho da beleza abraçada à 
justiça em permanente ação por um mundo inclusivo e 
equitativo que alcance a convivência harmoniosa, despojada 
do interesse individual e em prol do interesse superior que 
constitui o bem comum

Feliz ano rotário 2022-23
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Mensagem do Governador
Fernando Caputo

Novamente a roda rotária gira para mais um novo ano. Será, com certeza um 
ano diferente. Três aspectos importante marcarão o ano 2022- 2023.

Primeiro será os cem anos de Rotary no Brasil, com a comemoração da 
fundação do Rotary Club do Rio de Janeiro. Cem anos de prestação de serviços à 
comunidade. Com certeza isso nos mostra a importância e o tamanho da nossa 
organização no Brasil.

Segundo ponto é que pela primeira vez teremos uma mulher dirigindo os 
destinos de Rotary International. Teremos a capacidade, a criatividade e a 
vontade de servir da nossa presidente Jennifer Jones nos motivando e nos 
liderando para fazer Rotary ainda maior.

O lema proposto pela nossa presidente, Imagine Rotary, nos leva a vislumbrar 
as mais diversas oportunidades de imaginar e agir para melhorar a vida de 
tantas pessoas no mundo. Um mundo de paz, de saúde. Um mundo sem 
fronteiras onde todos terão oportunidades iguais. 

Vamos pensar nas áreas de enfoque, pois com certeza em algumas delas 
poderemos trabalhar e desenvolver projetos que melhorem a qualidade de vida 
de instituições ou comunidades inteiras. Saúde, educação, desenvolvimento 
econômico, meio ambiente, recursos hídricos, saúde materno infantil, são 
áreas onde podemos imaginar e fazer ações que causem grande impacto e 
tragam enormes benefícios para as comunidades, para nossos clubes e para nós 
como seres humanos. Sabemos que quem mais se beneficia fazendo o bem é 
aquele que o pratica. 

Para desenvolver projetos que causem impacto positivo, com certeza, 
precisaremos de recursos financeiros e humanos. Recursos humanos somos nós 

Julho - 2022
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rotarianos, voluntários, prestando serviços em prol de bem comum. Recursos 
financeiros vêm de nossas doações para a Fundação Rotária, o que possibilita 
que Rotaries Clubes façam projetos que beneficiem e causem impacto positivo 
em qualquer parte do mundo onde sejam necessários. 

Terceiro ponto importante, que Rotary International, e a sociedade como um 
todo, tem como uma de suas prioridades, refere-se à diversidade, equidade e 
inclusão. Devemos estar abertos a receber novos companheiros e companheiras 
independentes de crença religiosa, sexo, raça, cor, orientação sexual e outras. 
Todos devem ser tratados da mesma forma, com respeito e igualdade, se 
sentirem acolhidos e sendo de fato parte das nossas equipes, contribuindo nos 
projetos que beneficiem as nossas comunidades, sem qualquer tipo de 
discriminação. Assim construiremos clubes mais fortes e mais representativos 
das nossas comunidades e, com certeza, seremos mais felizes e melhores 
companheiros.

Vamos ser parceiros das ASRs, do Rotaract e do Interact, juntos podemos 
fazer a diferença, desenvolvendo projetos que causem impacto positivo em 
nossas comunidades.

Portanto, convido a todos os rotarianos do Distrito 4560, que encarem o novo 
ano rotário como um ano de desafios e oportunidades, entendendo bem a 
relação entre Fundação Rotária, projetos, imagem pública e quadro 
associativo. Será trabalhando que faremos nossos clubes mais fortes, mais 
dinâmicos e teremos companheiros motivados para cada vez mais dar de si 
antes de pensar em si.

Julho - 2022
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Mensagem da Coordenador
Helenice Silva Demartin Caputo
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Um novo Ano Rotário se inicia e com ele se renova também a Coordenadoria 
das Casas da Amizade – ASR´s.

O Rotary nos orienta para a vida. O Rotary nos estimula a sermos melhores, 
nos confere objetivos e metas de vida, nos traz o porquê de estarmos neste 
mundo; inspira compaixão, entendimento, força de luta.

Nesse novo cenário mundial, recebemos a dádiva de voltarmos a nos 
encontrar, com os devidos cuidados, a nos socializarmos, novamente, a 
trocarmos abraços, a expressarmos quem nós somos de fato.

Temos a felicidade de comemorar os 100 anos de Rotary no Brasil, como bem 
expôs o Governador Fernando.

Quem imaginaria, embora houvesse o desejo, que teríamos uma 
representante feminina na Presidência do Rotary Internacional; um presente 
para nós mulheres e um orgulho para as Casas da Amizade.

As Casas da Amizade sentem-se entusiasmadas em poder vivenciar esse 
momento tão grandioso, cujo inspirado Lema “Imagine o Rotary” nos 
proporciona possibilidades infinitas para realizarmos nossas metas, nossos 
trabalhos, pautados pelo nosso Ideal de Servir, em parceria com o Rotary.

A Casa da Amizade, antes de tudo é CORAÇÃO – “Só se ama o que se conhece”.

 A Presidente Jenniffer nos conclama a vivenciarmos entre outras coisas, 
“Diversidade, Equidade, Inclusão.

Então, minhas companheiras, Casa da Amizade e Rotary irmanados, 
trabalhando juntos para a realização de suas metas e anseios para o bem maior 
que é servir, o que a Casa da Amizade faz com galhardia. 
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Ao celebrarmos a diversidade, equidade e inclusão, a Presidente Jennifer 
quer que todos nós saibamos conviver e aceitar as diferenças entre as pessoas, 
sejam elas de religião, sexo, raça, orientação sexual e tantas outras.

Há várias maneiras de interpretarmos as cores do nosso Lema: Juntas são as 
cores do movimento de meninas.

ROXO – Pólio;

Sermos criativas, ter a mente aberta.

Verde- meio ambiente.

Branco - paz.

Baseada em suas mensagens, adaptei para as ASR´s.

Entender as necessidades e desafios de nossas ASR´s

Quando agimos juntas não falamos só por nós, mas nos tornamos a voz de 
todos, dos ideais, das necessidades...

Precisamos entender nossas necessidades, nossos objetivos, os das ASR´s, os 
do Rotary, para desenvolvermos um trabalho eficiente, eficaz para o bem da 
humanidade.

Precisamos ter entusiasmo pelo bem que podemos e devemos fazer.

Sermos desbravadoras/es. Não é repetir o passado, mas aprendermos com 
ele e aplicar o aprendizado na construção de um futuro mais harmonioso.

O mundo muda e com ele nós mudamos também.

É imprescindível cuidarmos uns dos outros. Barreiras culturais devem ser 
ultrapassadas.

A inclusão é um ponto alto. Assim, apreendemos o que de melhor cada um 
pode oferecer. 

Devemos, também, dar continuidade as metas de nossa antecessora e 
acrescentar outras que julgarmos necessárias para que o resultado se 
concretize da maneira esperada.

Precisamos refletir: A COVID mudou o mundo, a todos. Temos lições 
profundas a aprender e um dos maiores desafios é nos adaptarmos ao que vem 
para que a vida siga, e,  para melhor.

Então, é necessário nos fortalecermos para mantermos nosso ideal de servir 
e desenvolver nossas maneiras de trabalharmos.

O que nos orienta a Presidente Jennifer (foi para os Rotarianos); nós somos 
convocadas como parceiras, a sermos o esteio deles em sua vida e em seu 
trabalho. Todas nós da Casa da Amizade somos o esteio dos rotarianos.
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 Nossa função agora se intensificou. “Nós temos uma força que é só nossa, de 
nossa natureza feminina”.

Trabalhar em equipe, em parceria é fundamental. Manter a 
responsabilidade, a união, ter amor  no coração, ética, compaixão, cuidado 
com o outro é o segredo do Sucesso no Ideal de Servir.

“Imagine o Rotary”.            

Eu digo: “Imagine o ROTARY e a ASR juntos”. “LIBERDADE PARA SONHAR, 
VOAR ,  REALIZAR”

Governador Fernando, a Coordenadoria das ASR`s te deseja uma gestão 
profícua, de metas e ideais realizados com as bençãos e proteção Divina. Muita 
luz em seu caminhar.

‘‘IMAGINE UM MUNDO QUE MERECE O MELHOR QUE TEMOS A OFERECER, ONDE 
ACORDAMOS TODO DIA COM A CERTEZA DE QUE PODEMOS FAZER A DIFERENÇA”

“Presidente Jennifer Jones”



Hortênsia
Por amar a Flor Hortênsia e por todo o 

seu significado, eu a escolhi como símbolo 
para o trabalho das Casas da Amizade, para tocar 

seus corações. Ela expressa alguns desejos da 
Presidente do Rotary Internacional, Jennifer Jones - 

Inclusão, Equidade e Diversidade.

Suas pétalas são unidas e podem se expressar em diversas 
cores, em um mesmo jardim, dependendo do solo em que são 
cultivadas. Elas nos trazem uma infinidade de sentimentos, 
percepções, significados, além dos seus próprios, pode se 
estender A TUDO O QUE IMAGINARMOS.

Hortênsia simboliza devoção, coragem, dignidade. 
Determinação, pureza de sentimentos e elevação 
espiritual. Pode também ser associada à Abundancia e 

Prosperidade. Em latim significa Jardineira (aquela 
que cultiva hortos).Onde há hortênsia existe 

b e l e z a  e  a t m o s f e r a  d e 
encantamento, pois ela dá suas flores em 

abundância e de forma vigorosa e harmoniosa 
(precisamos de encantamento).

É exuberante devido a sua elegância e abundância de 
pétalas, tendo também relação com o estado de gratidão e 

prosperidade (unidas somos fortes e realizamos),

Devido às várias cores que pode assumir, de acordo com as 
variações que ocorrem no lugar onde é cultivada, esta flor é 
vinculada à inovação, adaptabilidade, versatilidade, 
transformação (diversidade, equidade, inclusão).

Cor rosa: amor incondicional, sinceridade, expressão da 
alma.

Cor roxa ou violeta: dignidade, mistério, 
plenitude e realeza espiritual.

C o r  b r a n c a :  p u r e z a ,  p a z  e 
transformação interna.

C o r  v e r d e : 
Regeneração, prosperidade, boa 

sorte, saúde.

Cor  azu l :  devoção    qu ie tude, 
espiritualidade, fé.

Amarelo: Alegria  positividade e prosperidade

A hortênsia nos recorda da importância da UNIÂO.

Ao observá-la num jardim, percebemos a 
comunhão das folhagens, das flores.

É a UNIÂO de minúsculas florezinhas que em 
conjunto se torna grandiosa e exuberante.

ONDE HÁ UNIÃO E HARMONIA,
HÁ ABUNDÂNCIA, 
PROSPERIDADE.

- 12 -

Julho - 2022
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NOVAS LIDERANÇAS

José Carlos e Andrea, chegou o momento de 
entregar a condução do nosso Distrito ao casal 
governador do ano 2022-23.

Vocês foram maravilhosos! Muitos aplausos...

Consciência  de dever cumprido,  e  a 
tranquilidade de que estão deixando o Distrito 
nas mãos de pessoas tão maravilhosas, devem 
ser seus sentimentos!

Quando a Presidente Jennifer Jones escolheu 
seu Lema Rotário, será que ela poderia 
imaginar que o Lema escolheria ele próprio, os 
rotarianos que o representariam?

No nosso Distrito o Lema achou por bem chamar 
para a missão Fernando Caputo e Helenice, 
rotarianos valorosos, pessoas dignas, 
trabalhadoras, que conseguem imaginar um 
mundo melhor para si e para o outro, não 
apenas com bons pensamentos, mas com ações, 
muitas ações.

Gratidão por esse casal ter dito o sim ao Distrito 
4560, desejos de muitas bênçãos e uma 
governadoria repleta de energias positivas! 

Recebam todo o apoio da família rotária do 
Distrito 4560.
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Visitas aos Clubes
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18

19

22

23

24

25

29

30

31

Segunda-eira

Terça-feira

Quarta-feira

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Rotary Club de Monte Sião

Rotary Club de Ouro Fino

Rotary E-club Emma Hildinger

Rotary Club de Cambuí

Rotary Club de Pouso Alegre - Das Gerais

Rotary Club de Pouso Alegre - Sul

Rotary E-club Esperanto Brasil

Rotary Club de Itajubá

Rotary Club de Itajubá 19 De Março

Rotary Club de Itajubá Oeste

Rotary Club de Brasópolis

Rotary Club de Carmo Do Cajurú

Rotary Club de Mateus Leme

Rotary de Divinópolis Leste

Rotary de Divinópolis Oeste

Rotary Club de Varginha

Rotary Club de Três Pontas

Rotary Club de Elói Mendes

Monte Sião

Ouro Fino

Cambuí

Pouso Alegre

Pouso Alegre

Esperanto

Itajubá

Itajubá

Itajubá

Brasópolis

Carmo Do Cajurú

Mateus Leme

Divinópolis

Divinópolis

Varginha

Três Pontas

Elói Mendes

AGOSTO - 2022

14

15

19

20

22

24

27

28

29

Quarta-feira

Quinta-feira

Segunda-feira

Terça-feira

Quinta-feira

Sábado

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Rotary Club de Poços de Caldas

Rotary Club de Poços de Caldas Sul

Rotary Club de Bom Sucesso

Rotary Club de Lavras

Rotary Club de Lavras Sul

Rotary E-club Preserve O Planeta Terra

Rotary Club de Candeias

Rotary Club de Campo Belo

Rotary Club de Cristais

Poços de Caldas

Poços de Caldas

Bom Sucesso

Lavras

Lavras

Candeias

Campo Belo

Cristais

SETEMBRO - 2022

4

5

10

11

13

17

18

19

24

25

26

Terça-feira

Quarta-feira

Segunda-feira

Terça-feira

Quinta-feira

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Rotary Club de Guaxupé Cafezais

Rotary Club de Guaxupé

Rotary Club de Formiga

Rotary Club de Formiga Areias Brancas

Rotary Club de Córrego Fundo

Rotary Club de Bambuí

Rotary Club de Lagoa da Prata

Rotary Club de Iguatama

Rotary Club de Piumhi

Rotary Club de Pimenta

Rotary Club de Capitólio

Guaxupé

Guaxupé

Formiga

Formiga

Córrego Fundo

Bambuí

Lagoa da Prata

Iguatama

Piumhi

Pimenta

Capitólio

OUTUBRO - 2022
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14

16

21

22

28

29

30

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Segunda-feira

Quarta-feira

Segunda-feira

Terça-feira

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Rotary Club de Cruzília

Rotary Club de Itanhandú

Rotary Club de Conceição do Rio Verde

Rotary Club de Caxambú

Rotary Club de Cláudio

Rotary Club de Carmo da Mata

Rotary Club de Oliveira

Rotary Club de Itapecerica

Rotary de Itaúna Cidade Universitária

Rotary de Itaúna Cidade Educa�va

Rotary de Itaúna

Cruzília

Itanhandú

Conceição do Rio Verde

Caxambú

Cláudio

Carmo da Mata

Oliveira

Itapecerica

Itaúna

Itaúna

Itaúna

NOVEMBRO - 2022

5

6

7

12

13

14

15

19

19

20

21

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Segunda-feira

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Rotary Club de Pains

Rotary Club de Pimenta Mar de Minas

Rotary Club de Arcos

Rotary Club de Machado

Rotary Club de Alfenas Norte

Rotary Club de Alfenas

Rotary Club de Carmo do Rio Claro

Rotary Club de Três Corações

Rotary Club de Tres Corações Satélite

Rotary Club de São Gonçalo Do Sapucaí

Rotary Club de Monsenhor Paulo

Pains

Pimenta Mar de Minas

Arcos

Machado

Alfenas Norte

Alfenas

Carmo do Rio Claro

Três Corações

Três Corações

São Gonçalo do Sapucaí

Monsenhor Paulo

DEZEMBRO - 2022

18

19

25

30

Quarta-feira

Quinta-feira

Quarta-feira

 

Segunda-feira

Rotary Club de Boa Esperança

Rotary Club de Ilicínia

Rotary Club de Guapé

Rotary Club de Campestre

Rotary Club de São Tiago

Boa Esperança

Ilicínia

Guapé

Campestre

São Tiago

JANEIRO - 2023
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Eventos Ano Rotário 2022/23
2 de julho

2 de julho

2 de julho

9 de julho

23 de julho

6 de agosto

20 de agosto

26 de agosto

27 de agosto

27 de agosto

4 de setembro

8 de setembro

11 de setembro

30 de setembro

30 de setembro

1 de outubro

18 de novembro

18 de novembro

19 de novembro

26 de novembro

A definir

fevereiro de 2023

fevereiro de 2023

fevereiro de 2023

março de 2023

março de 2023

abril de 2023

19 de maio

19 de maio

19 de maio

21 de maio

27 de maio

31 de maio

A definir

A definir

A definir

Posse Colégio Governadores 2021-22

Posse Coordenadora ASR e Equipe 2022-23

Posse do Governador 2022-23

Seminário Setorial DQA e FR - Áreas 1 e 2

Seminário Setorial DQA e FR - Áreas 3 e 4

Seminário Setorial DQA e FR - Área 5 e 6

Seminário Setorial DQA e FR - Área 7 e 8

1ª Reunião Colégio Coordenadoras 22-23

1ª Reunião Colégio Governadores 22-23

Seminários dos Coordenadores Regionais

Pré-Ins�tuto Rotary-Treinamento GET's

Abertura Ins�tuto Rotary Brasil

Encerramento Ins�tuto Rotary Brasil 

2ª Reunião Colégio de Governadores 2022-23

2ª Reunião Colégio Coordenadoras 22-23

SQA e Imagem Pública

3ª Reunião Colégio Governadores 2022-23

3ª Reunião Colégio Coordenadoras 22-23

I Seminário Fundação Rotária - Norte

II Seminário Fundação Rotária - Sul

Treinamento de Intercâmbio de Jovens

4ª Reunião Colégio Governadores 2022-23

4ª Reunião Colégio Coordenadoras 2202-23

GATS / Gas e Equipe Distrital 2023-24

Treinamento Equipe ASR 2023-24

PETS - Governador 2023-24

Assembleia Distrital - Governador 2023-24

5ª Reunião Colégio Governadores 2022-23

5ª Reunião Colégio Coordenadoras 2022-23

Conferência Governador  2022-23

Conferência Governador 2022-23

Convenção Internacional de RI

Convenção Internacional de RI

Posse Colégio Governadores 2022-23

Posse Coordenadora ASR e Equipe 2023-24

Posse Governador 2023-24

17:00

15:00

20:00

09:00

09:00

09:00

09:00

19:00

18:00

20:00

Programa

Programa

Programa

19:00

19:00

08:30

19:00

19:00

08:30

08:30

A definir

A definir 

A definir

A definir

A definir

A definir 

A definir

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

A definir

A definir

A definir

São Tiago

São Tiago

São Tiago

Zoom

Zoom

Zoom

 Zoom

Zoom

 Zoom

Zoom

São Paulo

São Paulo

São Paulo

Itaúna

Itaúna

Itaúna

Pouso Alegre

Pouso Alegre

Pouso Alegre

Divinópolis

A definir

A definir

A definir

A definir 

A definir

A definir

A definir

Caxambu

Caxambu

Caxambu

Caxambu

Melbourne

Melbourne

Itanhandu

Itanhandu

Itanhandu
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Treinamentos
9 de Julho

23 de Julho

6 de Agosto

20 de Agosto

27 de Agosto

1 de Outubro

19 de Novembro

26 de Novembro

Seminário Setorial DQA e FR - Áreas 1 e 2

Seminário Setorial DQA e FR - Áreas 3 e 4

Seminário Setorial DQA e FR - Área 5 e 6

Seminário Setorial DQA e FR - Área 7 e 8

Seminários dos Coordenadores Regionais

Seminário DQA e Imagem Pública

I Seminário Fundação Rotária - Norte

II Seminário Fundação Rotária - Sul

09:00hs

09:00hs

09:00hs

09:00hs

20:00hs

08:30hs

08:30hs

08:30hs

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Itaúna

Divinópolis

Pouso Alegre

Reuniões do Colégio de
Governadores

2 de Julho

27 de Agosto

30 de Setembro

18 de Novembro

Fevereiro 2023

19 de Maio

A definir

Posse Colégio Governadores 2022-23

1ª Reunião Colégio Governadores 2022-23

2ª Reunião Colégio Governadores 2022-23

3ª Reunião Colégio Governadores 2022-23

4ª Reunião Colégio Governadores 2022-23

5ª Reunião Colégio Governadores 2022-23

Posse Colégio Governadores 2023-24

17:00hs

18:00hs

19:00hs

19:00hs

A definir

Programa

A definir

São Tiago

Zoom

Itaúna

Pouso Alegre

A definir

Caxambu

Itanhandu

Reuniões do Colégio de
Coordenadoras

2 de Julho

26 de Agosto

30 de Setembro

18 de Novembro

Fevereiro - 2023

19 de Maio

A definir

Posse Coordenadora ASR e Equipe 2022-23

1ª Reunião Colégio Coordenadoras 22-23

2ª Reunião Colégio Coordenadoras 22-23

3ª Reunião Colégio Coordenadoras 22-23

4ª Reunião Colégio Coordenadoras 2202-23

5ª Reunião Colégio Coordenadoras 2022-23

Posse Colégio Governadores 2022-23

15:00hs

19:00hs

19:0hs

19:00hs

A definir

Programa

A definir

São Tiago

Zoom

Itaúna

Pouso Alegre

A definir

Caxambu

Itanhandu
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Caros amigos e companheiros

Hoje é um dia especial para todos nós, um 
ano novo Rotário se inicia, e com ele novas 
esperanças.
Mas o dever é de missão cumprida por neste 
ano Andréa e eu termos dado o melhor de 
nós, se não o fizemos foi por nossas 
limitações.
Durante 24 horas por dia nosso pensamento 
estava voltado ao distrito e a nossos 
companheiros.
Quantas alegrias, quantos abraços, quantos 
sorrisos,
Cada momento ficou indelevelmente 
marcado para sempre em nossos memórias.
Ao ver as fotos de cada encontro a emoção 
aflora, o coração aperta de saudade e a 
garganta fica seca.
Agradeço a Deus primeiramente por ter 
dado a Andréa e a mim a oportunidade de 
conhecer pessoas maravilhosas, seres 
humanos incríveis.
Agradeço ao meu pai que no seu leito de 
morte deu o seu último conselho “vá fazer o 
seu desejo, pois o fim chega para todos 
nós”.
Ele deu seu último suspiro e Andrea e eu 
fomos levar ao próximo o desejo de que 
podemos fazer muito a quem precisa como 
saúde, paz, esperança, meio ambiente e 
saneamento básico a todos.
Foram conquistas maravilhosas, quatro 
novos clubes, dois subsídios globais que no 
total for mais de 600 mil reais, foram quase 
um milhão de árvores plantadas, campanha 
do panetone cujos recursos voltaram aos 
clubes, intercâmbios da amizade, e muito, 
muito mais.

51 cidades visitadas, dos 66 clubes 
estivemos presencialmente em 61, 39.200 
km rodados e a mão divina nos protegendo, 
nem um pneu furado.
Receberam-nos como rainha e rei, mas mal 
sabem que sou um matuto que nasceu numa 
casa a pau a pique no fundo de uma fazenda.
Minha segunda homenagem àquela que me 
acompanhou em cada centímetro desse 
trajeto todo, quando riso, quanto choro, 
quanta angústia por ficar perdidos, a minhas 
homenagens a minha esposa Andréa, minhas 
roupas impecáveis, os detalhes mínimos 
sempre cuidando, a ela que me escolheu e 
que escolhi para ser minha metade, Andréa 
obrigado por me suportar, apesar que você 
também é bisca ruim viu, hehehe
Agradecer cada um da equipe distrital que 
doaram seu tempo, seu dinheiro e a 
ausência de sua família para ajudar a este 
distrito, Deus lhe pague de coração.
Aos  Governadores  Ass i s tentes  que 
carregaram esse distrito com seu empenho e 
garra muito obrigado amigos fraternos.
Aos presidentes dos clubes que não 
mediram trabalho para nós receber, quanta 
alegria, quanta emoção.
Ao colégio de Governadores que sempre me 
orientaram e mostraram o caminho correto.
Tenho que nominalmente agradecer em 
especial ao Governador Silveira Dantas, por 
ter paciência e me ajudar a todo o tempo, ao 
Luiz Araújo e Elizene que sempre me deram 
os melhores conselhos.
A cada Rotariano, Senhoras da Casa da 
Amizade, novas gerações, que bacana por 
ter partilhado com vocês tantos momentos 
incríveis.
E por fim pedir perdão pelas minhas falhas, 
foram muitas, meu temperamento forte 
com certeza deve ter magoado a alguém, 
peço perdão.
E por fim aos meus filhos e irmãos que 
cuidaram dos meus afazeres para que nós 
estivéssemos com vocês, ao meu clube pelo 
apoio.
Ao próximo Governador Fernando Caputo e 
Helenice que Deus os abençoe e cumpra a 
sua  jornada marav i lhosa,  com fé, 
humildade, compreensão e levar uma 
palavra de aconchego.

O seu eterno amigo.

José Carlos de Azevedo
GD 2021-2022

MENSAGEM DO GOVERNADOR JOSÉ CARLOS



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!

- 20 -

Julho - 2022



- 21 -

Julho - 2022

M
eu nome é Roberta Xavier Castro, sou Associada do Rotary Club de São Tiago 

desde 2011.Neste Club o qual tenho honra em fazer parte, exerci o cargo de 

presidente no ano Rotário 20/21 entre outros cargos e funções ao longo 

destes 11 anos. Neste ano Rotário fui convidada pelo Governador Fernando Caputo, a 

assumir a Comissão Distrital Mulheres em Rotary a qual me sinto extremamente 

lisonjeada em fazer parte! Minha história com Rotary é traçada por amor e amizade! 

Em Rotary pude me encontrar como ser humano na missão de servir e contribuir para 

melhoria da vida das pessoas e por um mundo mais justo e digno para todos. Mas 

acima de tudo em Rotary pude fazer valer a força da mulher e nossa importância não 

apenas em Rotary, mas em qualquer lugar que desejarmos estar. Acredito que nós 

mulheres com nossa garra, dinamismo e sensibilidade somos capazes de muito 

contribuir com o crescimento do Rotary e assim, juntos, com a igualdade que tanto 

falamos, poder colaborar cada vez mais na transformação que desejamos para o 

mundo!

Vamos juntos não apenas imaginar o Rotary, mas realizar tudo que somos capazes 

com a força da nossa união!

Vamos falar sobre 
Quadro de 
Desenvolvimento
Associativo?

QUADRO DE 
DESENVOLVIMENTO 

ASSOCIATIVO

Olá companheiras e companheiros.

C
onvido a todos vocês a imaginarem  a grandiosidade de nossa organização, 

quantos projetos nossa Fundação Rotária já financiou, melhorando a vida de 

inúmeras pessoas. Imaginem agora quantos projetos e campanhas seus clubes 

já realizaram, quantas pessoas foram beneficiadas por estes projetos e tiveram suas vidas 

melhoradas. Quantos sorrisos, vocês já proporcionaram à crianças, jovens, adultos e mães. 

Quantas amizades verdadeiras vocês construíram dentro do Rotary. Imaginem o quanto é bom 

fazer o bem.

Neste ano rotário a Comissão Distrital de Desenvolvimento 

Rotary trás para vocês a campanha “ Cada um trás um, cada 

um retém um”.

Cada um trás um, porque  aumentando nosso quadro 

associativo aumentaremos o número de projetos e nosso 

impacto, beneficiando assim cada vez um número maior de 

pessoas. Temos o dever de permitir que mais pessoas sintam 

a alegria e satisfação de pertencer ao Rotary, a maior e 

melhor organização não governamental do mundo. 

Cada um retém um, basta reter a você mesmo. Sei que as 

vezes nós ficamos decepcionados, tristes ou magoados com 

algo que nos acontece ou ouvimos nos clubes, porém os 

acontecimentos e palavras tem a importância que damos a 

eles. O Rotary é maior e mais importante, entenda isto e 

sempre que houver algo ou algum momento que não lhes 

agrade , releve estes acontecimentos ou palavras. 

Permaneçam no Rotary para continuarmos fazendo o bem e 

causando mudanças duradouras em nós mesmos, em nossa 

comunidade e no mundo.
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QUADRO DE 
DESENVOLVIMENTO 

ASSOCIATIVO

Companheiros, nosso Distrito, bem como muitos outros, sofre perdas de associados 

todos os anos por diversos motivos: desde razões pessoais, questões profissionais, 

falta de conhecimento Rotário, falta de conexão com os propósitos de Rotary, 

questões familiares, desmotivação, dificuldades de relacionamento social, etc. 

 A preocupação em atrair novos membros para o Rotary é constante e 

necessária porque a vida é dinâmica, há fases de altos e baixos, tudo isso é normal. 

No Rotary, bem como em tantas outras instituições, há associados que 

amadurecem, se identificam com a missão de Rotary, se enraízam na instituição e 

ficam, e, outros, que estão de passagem, ainda imaturos, apenas buscando 

experiência e autoconhecimento através do voluntariado. Por isso, os clubes 

precisam ter um mínimo de associados que dê certa estabilidade, quanto à esta 

dinâmica movimentação de associados. Será que pelo menos 30/50 associados 

seria uma boa média de quadro associativo para um clube? Não podemos nos 

acomodar ao mínimo de 20 associados, e sim, procurar a expansão do clube, quanto 

mais associados, mais recursos, mais o bem será realizado na comunidade, mais 

forte o distrito se torna. Com criatividade e planejamento, é preciso estabelecer 

estratégias para manter o clube saudável, e, em crescimento constante.

 O Rotariano é um voluntário em processo de auto-empoderamento. Ser voluntário não significa 

trabalhar quando quiser ou lhe aprouver e, sim assumir um compromisso ativo no clube e em prol da 

comunidade. O seu trabalho visa exercer a solidariedade e o amor ao próximo. Nem todos internalizam esta 

idéia. Daí a falta de sintonia de alguns associados com o Rotary, que lhes oferece a oportunidade de servir à 

comunidade. O Rotary é uma organização de trabalho que oferece oportunidades de desenvolver boas 

relações sociais e profissionais.  Para o clube se fortalecer é preciso EMPODERAR os associados e para 

isso é preciso reavaliar as bases e os valores de ser voluntário através do Rotary. Isso se constrói nas 

atividades básicas semanais de um clube. É preciso valorizar cada rotariano, e, cada rotariano por sua vez 

precisa estar interessado EM APRENDER E PARTICIPAR valorizando o clube e atendendo à comunidade. Nas 

reuniões, cada um deve saber conversar com paciência e respeito, visando o bem maior de atender às 

necessidades sociais do clube e carências da comunidade.

 Cada associado é um líder em potencial em desenvolvimento através das tarefas que assume. O 

Líder age, tem iniciativa, se manifesta, quer aprender, expõe suas dúvidas, auxilia os outros, é engajado, 

sabe o que o Rotary é e o que o Rotary faz e como e quando o faz. 

Para atrair novos membros ou para manter os atuais associados motivados em querer permanecer no 

clube é necessário que cada um se AUTO-EMPODERE de conhecimentos, se cadastre no My Rotary, seja 

organizado para valorizar e ter freqüência nas reuniões, seja responsável, honesto, ético, seja engajado 

em projetos de qualidade e se relacione bem com os associados nas atividades e nas decisões do clube. 

Portanto, SER UM ROTARIANO (A) EMPODERADO (A) é enfrentar novos desafios, assumindo riscos, mesmo 

que errando estará aprendendo, deve se adaptar e aceitar as mudanças necessárias. Empoderar-se é ser 

comprometido com a causa maior do Rotary, ativo e auto-motivado, é ser mais flexível a troca de 

experiências que possam mudar perspectivas e trazer resultados diferentes, efetivos e melhores.



À (Associação dos Rotary Clubs do Distrito 4560 do Rotary 
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, 
concedendo a estes 20% de desconto em todos os cursos do Portfólio 
do SENAC Minas.

Para usufruir do desconto, é necessário informar e comprovar seu 
vínculo com a (Associação dos Rotary Clubs do Distrito 4560 do 
Rotary Internacional) no ato da matrícula na Central de 
Relacionamento das unidades do SENAC Minas.

Conra as opções de cursos disponíveis na unidade mais perto e 
faça sua matrícula. Aproveite essa oportunidade!

CONVÊNIO
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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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Tema é voltado ao meio 
amb iente  e  o  evento 
acontece entre 4 e 8 de 
julho

A defesa do meio ambiente 
sempre foi uma bandeira do 
Rotary e, no mês de julho 
essa preocupação do clube 
de serviços fará parte de 
um concurso de desenhos 
que o Rotaract Club de 
Itaúna Cidade Universitária 
vai promover.

O evento está marcado para 
os dias 4 a 8 de julho, na 
Escola Estadual  “José 
G o n ç a l v e s  d e  M e l o ” , 
localizada na Rua Tácito 
Nogueira, 68, no Centro.

O  t e m a  s e r á  “ C o m o 
p o d e m o s  a j u d a r  n a 
p re se rvação  do  me io 
a m b i e n t e  n a  n o s s a 
cidade?”. Com certeza, a 
criatividade dos jovens 
itaunenses estará aflorada 
e  t r a r á  e x c e l e n t e s 
resultados e até propostas 
para que o nosso meio 
ambiente seja preservado. 

ara saber mais, 

Pentre em 
contato com a 

direção da escola ou 
com o Rotaract Club 
de Itaúna Cidade 
Universitária 

no e-mail  
contato@rotary4560.org.br.

Concurso de desenho
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O Interact de Pains 
esteve presente 
alegrando a festa 
junina da APAE.
Nossos interactianos 
fazendo a diferença.
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No dia 06 de junho, o Rotary Club de 
Piumhi esteve presente na 18a Sessão 
Ordinária da Câmara Municipal de 
Piumhi, onde aconteceu a outorga 
Moção de Congratulação e Aplausos ao 
Rotary Club de Piumhi pelos relevantes 
serviços prestados à sociedade 
piumhiense.

Ainda na mesma noite, foi entregue a 
Moção de Congratulação e Aplausos ao 
Companheiro Waldir de Freitas Júnior, 
pelos relevantes serviços prestados no 
Rotary Club de Piumhi na função de 
presidente da instituição Ano Rotário 
2021/2022.

É uma honra e alegria imensa para todos 
os associados receber esse 
reconhecimento. 

CLUBES EM AÇÃO

QUEM TEM FRIO
TEM PRESSA



CLUBES EM AÇÃO
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No dia 08/06/2022 
os companheiros 
do Rotary 
Divinópolis Oeste, 
Gerlado Lima Paiva 
e Neri Antônio da 
Silva, foram 
agraciados com a 
medalha Candidés.

O Rotary Club de 
Brazópolis entregou, para 
a Casa de Convivência, 
um concentrador  de 
oxigênio.  O equipamento 
foi adquirido com o 
recurso da nossa 
participação no Arraia 
Solidário.
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R
otary Club de Formiga e 
Rede do Bem se unem à 
Escola Municipal Benedita 

Gomide Leite em projeto 
vo l tado  para  a  educação 
ambiental

Com o objetivo de celebrar o Dia Mundial 
do Meio Ambiente, que ocorre em 05/6, e 
desenvolver a consciência dos alunos 
acerca da importância de preservar o 
meio ambiente, o Rotary Club de Formiga 
propôs à Escola Municipal Benedita 
Gomide Leite e à Rede do Bem, 
instituição voltada para a preservação 
ambiental, unir esforços para alcançar 
essa finalidade nobre e tão premente no 
mundo atual.
O projeto, concebido pela rotariana 
Maria Lucia de Oliveira Andrade, em 
interação com a diretora Fernanda 
Heloísa de Faria e a pedagoga Selma 
Pinheiro Oliveira de Sousa, ambas da 
Escola, bem como com a presidente da 
Rede do Bem, Jacqueline Aparecida Silva 
Gonçalves, prevê atividades em sala de 
aula e ao ar livre, realizadas ao longo do 
mês de junho, de modo que as ações 
ultrapassem uma celebração pontual e 
sirvam melhor para o desenvolvimento 
da consciência crítica dos alunos quanto à 
necessidade de preservação ambiental e 
para a formação de bons hábitos nessa 
área.
No lançamento festivo do projeto, em 
31/5/22, foi realizada uma atividade 

l ú d i c o - e d u c a t i v a ,  c o n d u z i d a  p e l o 
dramaturgo Gilberto Basílio. (FOTOS 4, 5 E 6) 
Atividades escritas foram entregues aos 
professores para que os alunos trabalhassem 
temas como ecologia, coleta seletiva, 
descarte adequado de lixo, entre outros.

Na duas últimas semanas do projeto, os 
alunos estarão envolvidos em uma gincana. 
NO encerramento do projeto, que ocorrerá 
em 30/6/22, serão ofertados prêmios para as 
turmas que alcançarem o 1º e o 2º lugares em 
cada categoria (categoria 1: alunos de 4 a 6 
anos; categoria 2: alunos de 7 a 10 anos). As 

tarefas serão a coleta de lacres e tampinhas, os quais 
serão doados à Rede do Bem. A coleta de material 
didático usado também está prevista entre as 
atividades.

O projeto também gera riqueza social, na medida em 
que reúne um grupo de parceiros voltados para a 
mesma causa, como a própria Escola Municipal 
Benedita Gomide Leite, a Rede do Bem, empresas de 
rotarianos, como Laboratórios São Luiz, Tintas 
Supermax e Ergomedi – Medicina do Trabalho, além de 
outras empresas locais como Bonotoy, Padaria da Inês 
e Casa da Cerveja, que fizeram a alegria da meninada 
servindo pipoca, algodão-doce e delicioso lanche.

ROTARY CLUB DE FORMIGA EM NOVA EDIÇÃO DA 
CAMPANHA DO COBERTOR

Anualmente, o Rotary Club de Formiga realiza a 
Campanha do Cobertor, destinando as doações 
recebidas às famílias residentes no entorno de sua 
sede e cadastradas com o apoio do Grupo de Ação 
Social Padre Clemente, e a instituições beneficentes 
da cidade. Entre estas, já foram contemplados o Asilo 
São Francisco de Assis, que acolhe idosos; a Casa 
Divina Misericórdia, que trabalha na recuperação de 
dependentes químicos; a Missão Marta e Maria, que 
trabalha com população de rua e famílias que vivem 
em situação de alta vulnerabilidade social, e o Núcleo 
Espírita Irmão José, que também presta apoio a 
pessoas carentes.

Em 18/6/22, ocorreu mais uma das entregas das 
doações recebidas. Desta vez, foram contemplados o 
Asilo São Francisco de Assis e o Grupo de Ação Social 
Padre Clemente.

CLUBES EM AÇÃO



O Rotary Club de São Tiago, em parceria com a Equipe Organizadora do 1º Trilhão de São Tiago e 
o apoio da Casa da Amizade local doaram ao Albergue São Francisco de Assis a Importância de R$ 
10.617,75 que será empregada no término das obras do novo Albergue e outras necessidades da 
entidade. 
O Rotary Club de São Tiago agradece a Equipe Organizadora do Trilhão e o ano que vem 
estaremos juntos novamente. 
A Presidente atual do Albergue é coordenadora Distrital 2022/23, Helenice Caputo, que 
agradece o apoio dos companheiros e companheiras.

CLUBES EM AÇÃO
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Mui ta  a leg r i a  e 
descontração na 
terceira Festa Brega 
do Rotary Club de 
Boa Esperança. 
Foi um sucesso. 
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NOSSOS CLUBES NAS MIDIAS SOCIAIS
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NOSSOS CLUBES NAS MIDIAS SOCIAIS



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:

VOCÊ PODE 
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EM AÇÃO

- 34 -

Julho - 2022

As companheiras da ASR de 
Itaúna brilharam no forró do 
Tropical!
Barracas de comidas variadas 
e muita diversão.
Foram muitos alimentos 
arrecadados para doar a 
quem precisa. Parabéns!
 

Todos os presentes 
na cerimônia de 
posse da 
Coordenadora 
Helenice se 
emocionaram com a 
surpresa que as 
companheiras da 
ASR de São Tiago 
prepararam. 
Maravilhoso coral 
de vozes amigas e 
queridas!
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FLASHES



Wellington José Borges - Rotary Itaúna Cidade Educativa

WPP: (37) 98412-9191imagem.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
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SAIBA COMO 
SUA EMPRESA 
PODE APOIAR

A GOVERNADORIA
(imagem.publica@rotary4560.org.br)



Empresa Cidadã 2022-23

Rotary Club de GuaxupéRotary Club Elói Mendes

Rotary Club de Itapecerica Rotary Club de Pouso Alegre Sul

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

- 38 -

Julho - 2022

Rotary Club de São Tiago
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