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DÓLAR ROTÁRIO

ACOMPANHE MÊS A MÊS
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Mensagem do Governador
Fernando Caputo
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M
eus cumprimentos a todos os rotarianos do Distrito 4560. Desejo que estejam em paz junto 
aos seus familiares.

Nossas visitas continuam, minha esposa Helenice e eu. Ela, mostrando a guerreira que é, continua 
acompanhando-me sempre que pode, me dando todo suporte e apoio. É a resiliência que nós 
rotarianos sempre carregamos. Isto nos faz diferentes, nos torna mais fortes a cada dia.

Cada vez mais nos encantamos a cada Rotary Club visitado. O dinamismo, a disposição de servir e a 
vontade de crescer sempre nos fazem ter a certeza de que o futuro do nosso Distrito 4560 e de 
cada clube será maravilhoso. O carinho e a atenção com que somos recebidos são indescritíveis.

Conhecer os projetos realizados e em andamento, o sentimento de gratidão mostrado pelas 
entidades atendidas, só confirmam a grandeza da nossa instituição, o ROTARY.

Conhecer cidades e suas comunidades, fazer amigos, rotarianos ou não, como sempre digo, não 
tem preço. Nossa Organização nos possibilita essas oportunidades. 

São viagens longas e demoradas, mas o que encontramos em cada uma delas, a oportunidade de 
falar sobre Rotary, com pessoas experientes ou novatas, de trocar conhecimento, não nos deixa 
sentir cansaço, mas muita alegria e amor nos nossos corações.

A vontade e o esforço dos clubes em trazer novos companheiros que tenham o verdadeiro espírito 
rotariano, garantindo, assim, uma retenção futura e melhorando sempre a qualidade e a vontade 
de servir, que é o nosso motor para cada vez mais fazermos o bem através do nosso trabalho e dos 
recursos da Fundação Rotária.

Grande abraço 
Fernando Caputo



Mensagem da Coordenadora
Helenice Silva Demartin Caputo
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Inicio novamente minha mensagem expressando 
sentimentos de muita gratidão a todos da família 
rotária: rotarianos, rotaractianos, interactianos e 

as minhas queridas companheiras das Casas da 
Amizade.

Reiniciei minhas visitas acompanhando o meu esposo 
Governador Fernando com o nosso querido Rotary de 
Lavras, após meu acidente. Resolvi começar logo, 
dentro dos meus limites, pois se fosse esperar 
poderia desistir de continuar. Eu não posso, pois 
recebi uma graça de Jesus, N. Sra. Aparecida e meu 
Anjo da Guarda. 

Clubes visitados em Setembro:
Poços de Caldas, Poços de Caldas Sul, Lavras, Lavras 
Sul, Candeias e Cristais

Os momentos vividos nessas primeiras visitas em  
que acompanhei o Governador Fernando Caputo 
foram de extrema importância para minha vida. 
Vivenciei medos, inseguranças, superação, muitas 
alegrias, momentos emocionantes, momentos de 
esperança, fé, GRATIDÃO E RECEBI EXPRESSÕES DE 
MUITO CARINHO. Sei também, como é importante 
estar ao lado de Fernando nessa caminhada em que 
compartilhamos nossa missão de servir nessa Instituição 
chamada Rotary.

Os mesmos sentimentos expressos que permeiam o coração de nosso Governador Fernando Caputo 
continuam presentes em mim também e me dão a certeza que estou trilhando o caminho certo .

‘’Faça chuva ou faça sol, sempre 
unidas no ideal de servir’’



TENHO PERCEBIDO nesses dias de superação como é verdadeiro o sentimento de amizade, 
companheirismo e cumplicidade que nos permiti realizarmos feitos que nos levam a ter a certeza que 
não estamos neste mundo e neste encontro por acaso; temos uma missão para conosco e para com a 
humanidade, por isso nossos caminhos têm se encontrado, como já disse anteriormente.

Ainda estamos vivenciando o fantasma do retorno da Poliomielite que quer assolar novamente a 
humanidade.

A minha missão em nossas visitas é discorrer sobre a Poliomielite e o Cofrinho Anti-pólio – Casinha 
Feliz. Sei que muitos sabem o que explano, mas alguns não.

Recentemente ouvi uma palestra sobre a ameaça do Retorno da Pólio, do Dr. Pedro Kudo, do RC 
Marília Pioneiro, ele é Rotariano e médico pediatra.
Excelente a sua palestra. Devo confessar que me senti muito feliz, pois as pesquisas que 
semanalmente realizo sobre assunto, também contemplou muito do que ele falou.
Então,meu trabalho não é em vão. Ele tem um nobre propósito. 
Estamos todos cientes do risco que o mundo está vivenciando. Temos casos no Afeganistão e Paquistão 
do vírus selvagem que continua endêmico, e temos casos de pólio em áreas  dos Estados Unidos, 
Moçambique, Malawe, Israel, Brasil em pesquisas, Ucrânia e em outros países.

Queridas companheiras da Casa da Amizade, 
teremos neste dia 15/10 ‘’O TELEPÓPIO’’ em 
sua  3 ª .  Ed i ç ão  do  mov imen to  de 
conscientização e arrecadação para o 
Programa Pólio Plus. Terá início às 11 horas 
com a participação de celebridades e 
autoridades de RI, incluindo a nossa 
Presidente Jennifer Jones. Vamos participar, 
pois “juntos nós eliminamos a Pólio” 

Teremos também no dia 24/10 o 'DIA D” – Dia 
Mundial de Combate à Pólio.
Prec i samos  e l im ina r  a  Pó l i o  pa ra 
protegermos as crianças do mundo inteiro. 

Como eu já disse, vamos juntos com toda 
nossa imaginação, conhecimento e força de 
luta eliminar esse perigo, pois somos 
responsáveis, sábios e conscientes de nossas 
ações amorosas e eficazes para eliminar esse 
perigo.

Agradeço a todos que têm atendido ao meu 
pedido de um aporte para o Cofrinho Anti-
Pólio – Casinha Feliz durante as visitas 

oficiais do Governador de Rotary  e Coordenadora das ASR´s 
do Distrito 4560, aos que fizerem suas doações espontâneas.    

Continuo dizendo:
A vida é um bem supremo, o maior presente recebido de 
Deus.
Façamos valer a pena nossa estadia neste Planeta de Luz.
Continuem a sua caminhada com  a certeza que nossa 
Instituição é o caminho que nos propicia servir com ética, 
amor e verdades inabaláveis. 
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COMO SURGIU O PERSONAGEM ZÉ GOTINHA

O ZÉ GOTINHA  é um personagem criado pelo Artista Plástico Darlan Rosa para a campanha de 
vacinação realizada pelo Ministério da Saúde (sua missão era prevenir  a paralisia infantil, tétano, 
tuberculose, sarampo, coqueluxe, dificteria). Nasceu em 1986 para tornar as campanhas mais 
atraentes para as crianças e no inicio não tinha nome. 
O personagem foi construído sobre o mito do herói, que triunfará contra todos os males, as doenças.

Houve então uma campanha -  crianças de 03 a 12 anos foram convidadas a escolher uma nome para 
aquele lindo bonequinho e o enviar para a Secretaria da Saúde. O vencedor ganharia uma viagem a 
uma cidade brasileira de seus sonhos.

Então ganhou , dando início `a O ZÉ GOTINHA
divulgação da Campanha Nacional de Vacinação 
contra a Poliomielite, sendo veiculado nas TVs, 
rádios, jornais, bem como realizar um trabalho de 
conscientização sobre a prevenção de demais 
doenças, conforme acima.

Em 1994 – no Ano Internacional da Família surgiram: 
papai, mamãe e seus irmãozinhos pela primeira vez.
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COORDENADORIA DISTRITAL DAS 

ASRs DO DISTRITO 4560

SÃO TIAGO - MG

CNPJ - 06.336.722/0001-06

Banco do Brasil S.A.

Agência: 0364-6

Conta Corrente: 74.706-8

PIX: 06.336.722/0001-06

NÃO SE ESQUEÇA DE

IDENTIFICAR SUA DOAÇÃO!

DISTRITO 4560

CAMPANHA

DOAR, VACINAR, SALVAR VIDAS. 
UM ATO DE AMOR!“ ”- 8 -Outubro - 2022

Em 14/12/1994 o Brasil recebeu o certificado 
de erradicação da Póliomielite numa linda 
cerimônia com a presença do Presidente da 
República Itamar Franco.

Minhas grandes companheiras das Casas da 
Amizade, parabéns pelos belíssimos trabalhos 
que estão realizando. Gratidão imensa por 
poder fazer parte de suas vidas.

Cont inuemos  nossa  caminhada para 
vencermos qualquer situação em que nosso 
braço forte, nossa mente criativa e nosso 
coração generoso possam trazer a vitória que 
nosso Distrito 4560 almeja.

AMOR, LUZ, GRATIDÃO

Helenice e Fernando

Helenice Caputo



Presidente do Rotary International
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Jennifer interage com uma
criança após vaciná-la contra a
pólio numa casa em Karachi, no
Paquistão, em agosto



O bem como
princípio
imutável
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Mensagem do Diretor do Rotary International
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O que é o Outubro Rosa?

Para quem não sabe, o Outubro Rosa é um movimento internacional durante todo o mês de outubro em 
conscientização da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.
Além de chamar a atenção das mulheres para a necessidade de frequentar o médico e de fazer a 
mamografia, essa campanha também estimula que a mulherada se toque e sempre faça o auto-exame das 
mamas.

Quando a campanha surgiu?

Mas, nem sempre o assunto esteve tão em destaque assim. O Outubro Rosa só começou na década de 90, 
nos Estados Unidos, com apenas alguns estados americanos fazendo campanhas isoladas sobre o tema.
Só depois que a campanha foi aprovada pelo Congresso Americano que o mês de outubro foi reconhecido 
nacionalmente como o mês da prevenção contra o câncer de mama. Foi depois disso, inclusive, que os 
laços cor de rosa, símbolo do Outubro Rosa, começaram a aparecer.
O símbolo foi lançado pela Fundação Susan G. Komen for the Cure, durante a primeira Corrida pela Cura, 
realizada em 1990, na cidade de Nova York.

Outubro Rosa no Brasil

No Brasil, o Outubro Rosa demorou um pouco mais a chegar. O primeiro sinal do envolvimento com a 
campanha por aqui se deu em outubro de 2002, quando o Obelisco do Ibirapuera, em São Paulo, foi 
iluminado com luzes cor de rosa.
Depois disso, o evento seguiu morno ano após ano. Somente em 2008 que a movimentação ganhou força em 
várias cidades brasileiras que abraçaram o Outubro Rosa, fazendo companhas, promovendo corridas e, 
assim como no resto do mundo, iluminando os principais monumentos com a cor rosa durante a noite.

Outubro Rosa x câncer de mama

Sobre o câncer de mama, infelizmente, esse é o segundo tipo mais 
frequente no mundo e, por isso, merece tanta atenção.
No Brasil, por exemplo, o número de mortes por esse tipo de câncer 
continua em alta, especialmente por causa do grande número de 
diagnósticos tardios, ou seja, já com o câncer em estado avançado.
No final das contas, embora esse seja um problema recorrente o ano 
inteiro, o Outubro Rosa é importante porque faz com que as mulheres 
parem pelo menos uma vez no ano para cuidarem de si mesmas.

Fonte: Portal R7 - Área de mulher

OUTUBRO 
ROSA
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Eventos Ano Rotário 2022/23
22 de outubro

18 de novembro

18 de novembro

19 de novembro

26 de novembro

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

Seminário DQA e Imagem Pública

2ª Reunião Colégio Governadores 2022-23

2ª Reunião Colégio Coordenadoras 22-23

I Seminário Fundação Rotária - Sul

II Seminário Fundação Rotária - Norte

GATS / Gas e Equipe Distrital 2023-24

3ª Reunião Colégio Governadores 2022-23

3ª Reunião Colégio Coordenadoras 2202-23

Treinamento Equipe ASR 2023-24

PETS - Governador 2023-24

Assembleia Distrital - Governador 2023-24

4ª Reunião Colégio Governadores 2022-23

4ª 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

5ª Reunião/Posse Coord. ASR e Equipe 2023-24

5ª Reunião/Posse Governador 2023-24

08:30

19:00

19:00

08:30

08:30

A deinir

A definir

A definir

A definir

A definir 

A definir

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

A definir

A definir

A definir

Divinópolis

Pouso Alegre

Pouso Alegre

Pouso Alegre

Divinópolis

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
22 de Outubro

19 de Novembro

26 de Novembro

Seminário DQA e Imagem Pública

I Seminário Fundação Rotária - Norte

II Seminário Fundação Rotária - Sul

08:30hs

08:30hs

08:30hs

Divinópolis

Divinópolis

Pouso Alegre

Reuniões do Colégio de
Governadores

18 de Novembro

Fevereiro 2023

19 de Maio

A definir

3ª Reunião Colégio Governadores 2022-23

4ª Reunião Colégio Governadores 2022-23

5ª Reunião Colégio Governadores 2022-23

Posse Colégio Governadores 2023-24

19:00hs

A definir

Programa

A definir

Pouso Alegre

A definir

Caxambu

Itanhandu

Reuniões do Colégio de
Coordenadoras

18 de Novembro

Fevereiro - 2023

19 de Maio

A definir

3ª Reunião Colégio Coordenadoras 22-23

4ª Reunião Colégio Coordenadoras 2202-23

5ª Reunião Colégio Coordenadoras 2022-23

Posse Colégio Governadores 2022-23

19:00hs

A definir

Programa

A definir

Pouso Alegre

A definir

Caxambu

Itanhandu
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VOCÊ JÁ
CONHECE
NOSSAS
REDES
SOCIAIS?

Acesse e fique
por dentro das
notícias, eventos
e os informativos
do nosso DISTRITO

www.rotary4560.org.br

@distrito4560
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Queremos 

que a 

postagem 

do SEU 

CLUBE 

pareça no 

nosso feed!
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COLLAB
INSTAGRAM

Já ouviu
 

falar?



Qual é o mercado local de trabalho?

Ha empregos disponiveis?

Que recursos educacionais estão disponiveis
localmente?

Que habilidades os candidatos a emprego
necessitam?

Que habilidades desnecessárias ao mercado de
trabalho devo evitar ensinar?

Como podemos encaixar as novas habilidades
aos empregos (estagios/programas de
aprendizagem, assistencia de mentores)?

Os associados de Rotary e Rotaract Clubs
locais podem servir de mentores aos
participantes do projeto?
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https://my.rotary.org/pt/document/economic-and-community-development-project-strategies

Dar o peixe
ou

ensinar a pescar??
No mês de outubro vamos refletir sobre as ações que nossos clubes podem e devem 
realizar para que suas comunidades alcancem desenvolvimento econômico e 
consequentemente, humano.

O Rotary Internacional traz algumas orientações sobre o tem, que valem a pena 
serem observados antes de se planejar um projeto:

Quer aprofundar seus conhecimentos sobre o tema?
Acesse o link:

•
.  Sua logo pronta
.  Seu site pronto
.  Seu sistema pronto
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TODAS A INFORMAÇÕES, EDITAL E MATERIAIS PUBLICITÁRIOS NO LINK
https://www.rotary4560.org.br/portal/campanha-panetone-da-amizade-2022/
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Empresa Cidadã 2022-23

Rotary Club de Guaxupé

NOTÍCIAS DO DISTRITO

No dia 31 de agosto aconteceu uma Seção Solene em comemoração dos 138 
anos de emancipação político-administrativa do município de Três Corações. 
Ocasião em que foi entregue a medalha ao mérito “Presidente Itamar 
Augusto Cautiero Franco” ao nosso Companheiro William Oliveira Vilela do 
Rotary Club de Três Corações.

O Distrito 4560 lhe parabeniza pela honraria.
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Nossa entrevistada deste mês é a companheira Vani Costa Béze do Rotary 
Club de São Tiago. É associada desde 01/02/2016 e foi Coordenadora da ASR 
do Distrito 4560 no ano rotario 2017/2018.

1. Por que você associou-se ao Rotary?

- Desde 1984, quando meu esposo ingressou em Rotary, me vi envolvida e 
uma entusiasta com o Rotary. Nasceu em mim um desejo de ser rotariana, 
mas me envolvi com os trabalhos da Casa da Amizade e lá fiquei até que, 
em 2014 meu esposo foi eleito Governador do Distrito. Logo fui convidada a 
ser rotariana, para minha alegria.

2. Quais cargos você já ocupou no clube ou no distrito?

- No clube já ocupei o cargo de secretária, tesoureira, presidente de várias 
avenidas. Não fui Presidente ainda por opção minha. Como moro em outra 
cidade é difícil exercer o cargo, mas já estou pronta para ser uma 
presidente eficiente e dedicada. No Distrito fiz parte da Comissão de 
Serviços à Comunidade, Comissão de Eventos, Comissão da Conferência 
Distrital por vários anos, além de várias comissões na Coordenadoria 
Distrital.

3. Quais os maiores desafios que você teve como Rotariano?

- Cada meta, cada desafio que nos é proposto por Rotary International, pelo 
nosso Distrito e nosso Clube é para nós rotarianos um desafio que devemos 
levar a sério. Para mim, pessoalmente, o maior desafio foi ser “esposa” de 
Governador, onde além de ser a Coordenadora Distrital, fui esposa, 
secretaria, piloto, co-piloto, telefonista, além de outras funções mil. Mas 



valeu demais a pena – foi gratificante. Aprendi a amar Rotary mais ainda 
através do convívio com companheiros de todos Distrito e fora dele 
também.

4. Que transformações o Rotary proporcionou a você?

- Falo sempre que o verdadeiro rotariano se transforma. Aprende o 
verdadeiro espírito do SERVIR, a ser um voluntário de coração e ainda pagar 
para isso. Eu me considero uma rotariana que ama o que faz. Quer me ver 
feliz é me ver servindo a Rotary, a ASR, ao Distrito, a comunidade, ao 
mundo.

5. Qual o momento ou acontecimento em sua vida rotária que mais fez 
com que você tenha orgulho em ser rotariano?

Quando me fecharam uma porta e muitas se abriram em seguida. Vi neste 
momento o verdadeiro espírito rotário. O verdadeiro respeito a Prova 
Quádrupla.

6. O que você mais gosta no Rotary?

SERVIR. Companheirismo, amizade, troca de experiências. Você aprende a 
enfrentar desafios jamais imaginados por você.

7. Cite um rotariano que você admira?

Ângelo Antônio de Freitas.

8. Qual é o seu lema de vida?

- Viver e não ter a vergonha de ser feliz dando o melhor de mim a quem 
precisa.

9. Qual a sua sugestão para aumentar e reter o quadro associativo do 
Distrito?

- Na minha modesta opinião o mais importante é RETER. Para aumentar 
temos que ter os olhos bem abertos, conhecer a pessoa indicada a ser 
rotariano, mostrar a ela o que é o Rotary, suas obrigações, tanto financeiras 
quanto de trabalho. Ninguém ama aquilo que não conhece. Não adianta 
admitir companheiros sem futuro, criar clubes onde não tem perspectiva de 
continuidade. É dar um chute no escuro. Temos que ter toda preocupação 
neste momento.

10. Pela sua experiência em Rotary o que você aconselha aos demais 
companheiros?

- Vamos vestir a “camisa” do Rotary e trabalhar. Nosso Distrito está 
precisando muito de nós. Vamos dar as mãos ao nosso Governador 
Fernando, ao Colégio de Governadores, a Equipe Distrital e principalmente 
ao Presidente de nosso Clube. Bora trabalhar pessoal …
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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.

Confira as opções de cursos disponíveis na
unidade mais perto e faça sua matrícula.

Convenio Senac
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Rotary Club Elói Mendes

Empresa Cidadã 2022-23

Nosso Distrito bem representado no 
Instituto Rotary

Governador José Carlos, a Governadora Indicada Carmem, o Governador eleito Sérgio Quintanilha e 
o Governador João Otávio.

Governador Silveira e Governador João Otávio Governadora indicada Carmem e Coordenadora Heliane 
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VISITAS OFICIAIS

‘’No dia 14/09/2022 o Rotary Club Poços de Caldas Sul teve a honra e o privilégio de receber o 
Governador Fernando Caputo.
Fizemos nosso encontro no marco Rotário onde convidamos os clubes de Poços de Caldas: Rotary Club 
Poços de Caldas, Rotary e-Club de-Esperanto Brasil e o Rotary Club de Hemma Hildenger para 
participarem desse encontro.
Governador presenteou o Rotary Club Poços de Caldas Sul durante todo o dia com sábias palavras e 
colocações de ser Rotariano. Visitamos um projeto social desenvolvido pelo nosso companheiro Matt 
Featherstone que abrange cerca de 5.200 crianças na cidade de Poços de Caldas, focado no esporte 
como educação e inclusão social. Após a visita do Projeto demos depoimento ao Jornal da Mantiqueira 
sobre o incrível projeto e logo em seguida fomos visitar a seleção brasileira de Cricket, que é fruto 
deste trabalho
Na festiva homenageamos nosso companheiro de Club Jeter Baraldi com Paul Harris pelos serviços 
prestados. Um dia de muita luz e muito proveitoso para o Rotary Club Poços de Caldas Sul.’’

Recepção do governador 

Fernando Caputo no 

marco Rotário, pelos 

companheiros Marcos 

Bertozzi- Presidente do 

RC Poços de Caldas, 

Gustavo- Presidente do 

RC Poços de Caldas Sul, 

João Otávio, Secretário 

do Rotary E-Club 

Esperanto e Carmen 

Rodrigues, presidente do 

Rotary Club Emma 

Hildinger

Poços de Caldas ePoços de Caldas ePoços de Caldas e
Poços de Caldas SulPoços de Caldas SulPoços de Caldas Sul
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VISITAS OFICIAIS
Lavras e Lavras e 
Lavras SulLavras Sul
Lavras e 
Lavras Sul

No dia 22/10 aconteceu a visita oficial do Governador do Distrito 4560, Fernando Caputo e sua esposa 
Helenice – Coordenadora das ASR’s – Associação das Senhoras de Rotarianos - ao Rotary Club de Lavras 
Sul, sob o lema “IMAGINE O ROTARY”. O casal foi recepcionado no Marco Rotário da Avenida Dr 
Francisco de Assis Andrade, que dá acesso ao terminal rodoviário de Lavras, iniciando uma série de 
compromissos com os dois clubes de Rotary da cidade. Assim, o Governador plantou uma muda de ipê 
naquela Avenida e, após, foi recebido em audiência pela Prefeita Jussara Menicucci de quem recebeu 
as boas vindas em nome do município de Lavras. Presente também o Cel. Claret, ex-rotariano.

Após um almoço com alguns associados do clube, o Governador Fernando Caputo concedeu entrevista 
ao programa Revista da Cidade com o radialista Renato Correa, onde, juntamente com o presidente 
Wilson, conversou sobre a missão e a visão do Rotary International e sobre o trabalho do Rotary 
principalmente no que diz respeito à conscientização de vacinação e combate à poliomielite, doença 
está à espreita para retornar na humanidade. Após este compromisso o Governador teve um encontro 
com o Vice-reitor da UFLA Professor Valter Carvalho de Andrade Junior para estreitar os laços de 
parceria que historicamente mantêm. Pelos compromissos internos da visita, o Governador Fernando 
Caputo tratou de assuntos administrativos com o Presidente, Secretária e Tesoureiro do Rotary Club de 
Lavras Sul. Após, em Assembleia com os associados do Rotary Club de Lavras Sul o Governador 
conversou sobre as questões afeitas à sua Governadoria e ao clube incentivando sempre que sejam 
feitos projetos e ações de impacto beneficiando a comunidade lavrense.

À noite, em reunião festiva que contou com vários convidados o Rotary Club de Lavras Sul deu posse a 
duas novas associadas: Socorro de Aquino Moraes e Rosane Reis Gil, respectivamente apadrinhadas 
pela companheira Maria Geralda Pereira e Marino Couto Morais.



Governador e esposa foram homenageados pelo clube 
através do Presidente Wilson Costa e sua esposa Maria Camilo 
Costa, sendo ainda saudados pelo advogado e rotariano 
Antônio César de Pádua.
A Coordenadora da ASR, Helenice Caputo, usou da palavra e 
discorreu sobre a importância da prevenção e combate à 
poliomielite, cuja cobertura vacinal está muito abaixo da 
ideal no país. A Coordenadora Helenice recebeu das mãos da 
Coordenadora 2019/20 Selma Castejon um cheque 
comemorativo de doação efetuada pelos associados do clube 
ao projeto “Casinha Feliz” da ASR. Já em sua fala, o 
Governador agradeceu a calorosa recepção do clube e 
pontuou sobre o privilégio que é ser um rotariano e ter a 
oportunidade de servir e causar mudanças duradouras no 
mundo, comunidade e não menos importante, causar 
profunda mudança pessoal advinda do prazer de servir. O 

Governador recebeu ainda, das mãos do Presidente Wilson cheque comemorativo de doação à 
Fundação Rotária, responsável pelo financiamento de projetos humanitários em nível mundial, 
regional e local.
As visitas oficiais dos 
Governadores de Rotary 
International ocorrem 
t o d o s  o s  a n o s  n o 
p r i m e i r o  s e m e s t r e 
ro tá r i o ,  quando  o s 
Governadores e seus 
cônjuges percorrem os 
62 clubes em 58 cidades 
do Distrito, conhecendo 
lideranças e atualizando 
informações rotárias.
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VISITAS OFICIAIS
CandeiasCandeiasCandeias

O Governador Fernando Caputo e a coordenadora Helenice foram recepcionados no marco rotário, 
com entusiasmo, pelos companheiros do Rotary Club de Candeias. 
Após os trabalhos houve o tradicional jantar com o casal governador, num ambiente de muita 
cordialidade e companheirismo.



VISITAS OFICIAIS

Rotary Club de Cristais, recebeu no dia 29 de setembro, o Governador 
Distrital Fernando Caputo e a Coordenadora das ASR’s Helenice Silva 
Dermartin Caputo! 

Foram recepcionados no Marco Rotário de Cristais e participaram de 
reuniões com o Rotaract e Interact, além de presidir a Assembleia do 
governador com os rotarianos. 

Juntamente com o presidente Wenceslau Ribeiro de Castro Júnior, o 
governador concedeu entrevista na rádio local, falando sobre a família 
rotária e a campanha contra a poliomielite.

CristaisCristaisCristais
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RESERVE AS DATAS

E PARTICIPEM!



- 31 -Outubro - 2022

Porque brincar é 
coisa séria!

O Rotaract de Itaúna startou 
mais um projeto pensado 
com muito amor e carinho.: 
Porque brincar é coisa 
séria!

«Contamos com o apoio de 
toda população Itaunense na 
arrecadação de brinquedos, 
roupas, brindes e doações 
via pix. Tudo isso para que 
possamos proporcionar uma 
t a r d e  m a ra v i l h o s a  a s 
crianças da nossa cidade! Vai 
ser lindo.»

Nos dias 3,4,5,6 e 7 de Setembro, 
aconteceu em São Paulo, o TRDR, 
onde a Representante Distrital do 
Distrito 4560, do Ano Rotario 2023-
2024, Brenda Castelari, esteve 
presente. 
Além de se encontrar com vários 
representantes capacitados, o evento 
proprocionou fazer novas amizades e 
a participação em um treinamento 
incrivel.

" Esses dias podem ser considerados os 
melhores que já vivi em Rotaract, no 
s e n t i d o  d e  t r e i n a m e n t o s  e 
companheirismo. Conheci outras 
culturas, sotaques, outras realidades 
de Distritos do Brasil todo. Pude 
realizar um troca cultural riquíssima, 
e quero conseguir colocar tudo em 
prática em prol do Distrito 4560 de 
Rotaract!" Brenda.
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O Interact Club de Carmo da Mata 
realizou uma Oficina de Artes 
voltada para a diversão infantil 
com música, pintura no rosto, 
pula-pula, desenhos para colorir, 
doces e muito mais!! 

A Oficina aconteceu no dia 10/09 
às 10h na Praça Presidente Vargas. 
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CLUBES EM AÇÃO

O Rotary Club de Monte Sião contribuindo para a 
Preservação do Meio Ambiente

O Rotary Club de Monte Sião, o Sr. Nelson do CIDAS, o morador do Bairro Jardim dos Ypês Sr Daniel, 
Grupo Itale, 3R Construtora e diversos voluntários estão recuperando uma área que antigamente foi 
um lixão ao lado da Praça Domingos Massa.

No dia 15 de setembro, no Parque das Frutas como está sendo chamado e com a presença e ajuda dos 
alunos das Escola Estadual Provedor Theófilo Tavares Paes, foram colocadas dezenas de placas 
indicativas, informando o nome da árvore e a qual família arbórea pertence.

Em breve será uma área de lazer ao meio de muito verde.

A Presidente do Rotary Andréa Luiza Bastos de Oliveira apoia a iniciativa e contribui para preservar o 
nosso Planeta.

Boas práticas em meio ambiente, continuidade do projeto salve o planeta Terra difundido pelo Rotary 
club distrito 4560.
Educação ambiental com escolas e moradores.
O projeto tem como objetivo o plantio de 1.200.000 árvores em três anos.
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Empresa Cidadã 2022-23

Rotary Club de Pouso Alegre Sul
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CLUBES EM AÇÃO

Rotary Divinópolis Oeste: Reforma Sala do 
Centro Educação Infantil Pequeno Mundo

O Rotary Divinópolis Oeste reformou uma sala do Centro de Educação Infantil Pequeno Mundo. Com 
ajuda da loja de material de construção Cimcal, recurso distribuído da promoção dos panetones e 
recursos do clube.
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CLUBES EM AÇÃO

‘’No dia 26/09, o Rotary Clube de Pains realizou uma palestra com o convidado Luiz Carlos (Luiz 
Batata), que foi convidado para abordar um tema que vem afetando a muitos anos jovens e adultos, 
desde a juventude até aos de idade superior, a campanha "DIGA NÃO AS DROGAS".
Juntamente com o Clube, foram convidados grupos e entidades importantes de nossa cidade, tais 
como Cras, Conselho Tutelar, Policia Militar, Secretaria Municipal de Saúde, CONSEP, Câmara Dos 
Vereadores, Grupo Mães que oram Pelos Filhos, Rotaract e Interact Clube de Pains, Etc...
Luiz contou sobre sua juventude e como adentrou no mundo das drogas, detalhou sobre como tudo 
aconteceu e como conseguiu sair desse trágico mundo de infelicidade. Seu trabalho é inspirador e 
ajuda pessoas que estão nos centros de reabilitação, para que possam "nascer de novo" assim como ele 
nasceu. Através desse Projeto, conseguimos parceiros para ampliar esse ato de amor ao próximo e 
juntos DIZER NÃO AS DROGAS, É DIZER SIM PARA A VIDA.
O Rotary Clube de Pains agradece a todos os envolvidos na participaçâo, e contamos com a ajuda de 
todos para a expansão desse Projeto que ajuda a tantos que precisam do nosso apoio.’’
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CLUBES EM AÇÃO

Os companheiros do Rotary 
Club de Caxambu se 
reuniram para comemorar o 
aniversário da cidade. 
Parabéns Caxambu!

Evento pela conscientização da 
necessidade da vacinação.
Rotary de Divinópolis Leste!
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CLUBES EM AÇÃO

O Rotary Club de Carmo do Cajuru aproveitou o desfile cívico para divulgar a campanha pela 
vacinação infantil. Campanha Pólio Plus!

Rotary Club de Carmo da Mata faz doação de parte da renda do 'Baile Country'.

Os companheiros entregaram uma doação para a entidade de amparo às crianças Creche Cantinho dos 
Pimpolhos.

Um cheque simbólico de R$ 3.076,26 foi entregue para a presidente e fundadora da entidade, Valéria 
Pedroso, na companhia de crianças acolhidas e de membros rotarianos.

O cheque doado representa parte da renda do 
Baile Country e a concretização de um dos 
compromissos sociais do ex-presidente Clayder 
Sebastião Canaan, que esteve à frente do clube 
rotário quando da época da realização do 
evento.

Tião Canaan passou o cheque simbólico ao lado 
da sua tesoureira e hoje atual presidente, Maria 
Elisa Amaral (Petita), e dos membros rotarianos 
Renata Pinto e Hégler Danilo (Buda).

O bonito gesto cumpre uma das frentes e ações 
do Rotary que é amparar e apoiar as entidades 
assistenciais, que, no caso desta ocasião, a 
Creche Cantinho dos Pimpolhos.
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CLUBES EM AÇÃO

O desfile pelo dia da 
Pátria em Piumhi, contou 
com a participação dos 
companheiros rotariaos, 
que aproveitaram a 
oportunidade para 
trabalhar o tema da 
erradicação da Pólio.
Quem também participou 
da comemoração, foi o 
intercambista Nicolai.

Rotary Club de 
Itapecerica 
comemorando os 
200 anos da 
independência e 
divulgando o 
Rotary junto à 
comunidade.
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CLUBES EM AÇÃO

Empresa Cidadã 2022-23

Rotary Club de Itapecerica

O Rotary Clube de Iguatama 
recebeu,  no  d ia  25/09,  os 
intercambistas Nicolai e Joseline. 
Reunião muito produtiva com a 
presença dos jovens estudantes.



NOSSOS CLUBES NAS 
MIDIAS SOCIAIS
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NOSSOS CLUBES NAS 
MIDIAS SOCIAIS
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NOSSOS CLUBES NAS 
MIDIAS SOCIAIS
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NOSSOS CLUBES NAS 
MIDIAS SOCIAIS
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NOSSOS CLUBES NAS 
MIDIAS SOCIAIS



NOSSOS CLUBES NAS 
MIDIAS SOCIAIS
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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:

AREAS DE ENFOQUE

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

VOCÊ PODE 
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DISTRITO 4560
EM AÇÃO

Reunião da ASR de Itaúna.
Muito companheirismo, planejando as ações rotárias!



DISTRITO 4560
EM AÇÃO

Através do ‘’Projeto Outubro Rosa’’, a Casa da 
Amizade de Itaúna fará uma roda de conversa e 
prosa com a comunidade.
Também será colocado em lojas e salões de 
beleza um cartaz para arrecadacao de lenços 
que serão doados na Avacci e Centro oncológico 
do Hospital de Itaúna.
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DISTRITO 4560
EM AÇÃO

Empresa Cidadã 2022-23

Rotary Club de São Tiago

As animadíssimas companheiras da ASR de 
Itapecerica participaram do desfile em 
comemoração aos 200 anos da independência do 
Brasil.
Todas uniformizadas, muito elegantes, elevando o 
nome da familia rotária.
São lindas, essas meninas!



Wellington José Borges - Rotary Itaúna Cidade Educativa
imagem.publica@rotary4560.org.br     |    WPP: (37) 98412-9191

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

DIVULGUE

SEU
CLUBE

NAS
MIDIAS

DO
DISTRITO
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VOCÊ TAMBÉM

SAIBA COMO 
SUA EMPRESA 

PODE APOIAR
A GOVERNADORIA

ANUNCIE
AQUI!

(imagem.publica@rotary4560.org.br)
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Av. Amazonas, 126 - Centro - Belo Horizonte/MG

(31) 3036-1666

Para realizar o seu sonho, compre consórcio.

Taxas competitivas, atendimento diferenciado e a
experiência de 40 anos de mercado fazendo da

Multimarcas Consórcios a empresa que mais cresce no Brasil.

O Brasil é muito grande.
A Multimarcas também
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