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DÓLAR ROTÁRIO

ACOMPANHE MÊS A MÊS
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Mensagem do Governador
Fernando Caputo
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Novembro começa com boas notícias para nosso distrito, sobre as quais falaremos mais abaixo.

Nossas visitas continuam aos clubes, das quais já realizamos pouco mais da metade. Cada visita é 
uma grande alegria e cheia de surpresas maravilhosas, sempre aprendemos mais sobre os clubes, sobre 
Rotary e sobre nossos companheiros rotarianos. O carinho e a atenção com que somos recebidos é 
indescritível, o prazer das visitas e a oportunidade de conhecer os projetos realizados pelos clubes nos 
confirmam a importância da nossa Organização.

Sobre o redistritamento recebemos a notícia de que foi postergado. Temos alguns compromissos a 
cumprir para afastar de vez esse fantasma:

- Manter nosso quadro associativo acima dos 1100;

- Apresentar plano de crescimento para os próximos anos.

A participação dos Clubes nesse processo é de fundamental importância, pois é onde temos os 
associados e onde podemos crescer seja com novos companheiros e apadrinhamento de novos clubes, 
inclusive club satélite.

Outra boa notícia é que, em função do não redistritamento, estamos mantendo o nosso Programa 
de Intercâmbio de Jovens. Estaremos divulgando o edital com as regras ainda em novembro.

Grande abraço a todos.

Fernando Caputo

Governador 2022-23 

Novembro com boas notícias!



Mensagem da Coordenadora
Helenice Silva Demartin Caputo

Prezadas companheiras, estamos mais uma vez unidas nesta mensagem . 

Estamos no mês da Fundação Rotária.

Na convenção de 1917, o então Presidente de Rotary  Arch  Klump, propôs a criação de um fundo de 
dotação “para fazer o bem no mundo.“  Essa idéia e a primeira doação recebida, no valor de US$26,50,  deram 
início a uma organização incrível que vem transformando a vida de milhões de pessoas globalmente” 

 Hoje, podemos apoiar as diversas causas da Fundação Rotária, tais como: Fundo Anual-SHARE,  Fundo 
Pólio Plus, Fundo Mundial, Fundo de Assistência em casos de desastre.

Dentre eles as Coordenadoras das Casas da Amizade – ASR,  escolheram  apoiar o Programa Pólio Plus – End 
Pólio Now para a Erradicação da Pólio no Mundo,  através do  “Cofrinho Anti Pólio – Casinha Feliz .“

Na gestão 2009-10, ao participar da Assembleia Internacional 
em San Diego, Califórnia, EUA, interessei-me muito pelo 
Programa Pólio Plus, programa este muito falado nos 
treinamentos.
Sensibilizada com tudo o que vi e ouvi sobre a necessidade da 
erradicação da poliomielite, tomei a iniciativa de confeccionar 
um cofrinho, na forma de uma casinha, simbolizando as Casas 
da Amizade, que foi decorada com gravuras e dizeres da 
Campanha do Rotary sobre este assunto. 
 
Surgiu assim o COFRINHO ANTIPÓLIO. Foi definido que, em 
cada visita, o cofrinho ficasse sobre a mesa ou circulasse entre 
os presentes, para receber as suas doações.
Ele nos acompanhou em todas as nossas visitas oficiais, foi 
apresentado aos clubes nas reuniões festivas, onde 
solicitávamos aos presentes que, espontaneamente, 
depositassem no cofrinho o valor de uma vacina antipólio. 
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Como surgiu o Cofrinho Anti Pólio – Casinha Feliz
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Sabe qual era o valor? UM REAL!
Com esse um real podíamos estar livrando uma criança da poliomielite.

O Governador Carlos Alberto Dias Coelho (2009-10), aprovou a ideia. No seu discurso, nas visitas que fazíamos 
aos clubes, ele dizia: 
 “Vocês têm ideia do que isso representa para essa criança? Do sofrimento físico de que ela vai ser 
poupada? Das dificuldades e das angústias de que ela vai se ver livre ao longo de sua vida? E para a família? Já 
pensaram no sofrimento e nas angústias de que a família vai ficar livre?...

Ao fazer sua doação, não pense nela como apenas uma doação para o Programa Pólio Plus. Se você, por 
exemplo, doar R$20,00 feche os olhos e imagine-se ministrando a vacina a 20 crianças. Se você não puder 
aplicar as vacinas, alguém estará fazendo isso em seu nome, podendo até ser um rotariano aplicando as 
vacinas, em seu nome, em um dos países do outro lado do mundo, ainda infectados com o vírus da pólio.”

O objetivo deste meu projeto era que a arrecadação fosse 
enviada, especificamente, para o programa Pólio Plus e o 
crédito, junto à Fundação Rotária, fosse utilizado para 
homenagear senhoras das Casas da Amizade/ASR do Distrito 
4560 com títulos Paul Harris, através de sorteio.

E assim foi feito.  E assim foi criado o COFRINHO!

Zilda de Castro Coelho
Coordenadora Distrital 2009-10
 

Então, as Coordenadoras entrantes abraçaram essa causa, dando continuidade a essa campanha, 
decorando o Cofrinho Anti-Pólio que chamamos de Casinha Feliz com o Lema que cada uma escolhe para a 
campanha.

Nesta gestão,  esta Coordenadoria escolheu como Lema  da campanha END PÓLIO NOW:  “Doar, Vacinar, 
Salvar Vidas – Um ato de Amor’’, decorando-a com a Flor Hortência que escolhi para simbolizar o Lema que a 
Presidente Jennifer orientou que fosse trabalhado DIVERSIDADE, EQUIDADE, INCLUSÃO, usando nossa 
IMAGINAÇÃO.

A Hortênsia  nos recorda da importância da UNIÃO; é a união de minúsculas florzinhas que, em conjunto, 
se torna grandiosa e exuberante, suas pétalas são unidas e podem se expressar em diversas cores, em um 
mesmo jardim, dependendo do solo em que são cultivadas, com diversidade de cores.

Despertam em nós uma infinidade de sentimentos, percepções, significados, além de seus próprios; pode 
se estender a TUDO QUE IMAGINAMOS.

Eu a escolhi para tocar seus corações na realização de nossos trabalhos humanitários por expressar amor.

Queridas companheiras da Casa da Amizade, conheçam melhor a nossa Fundação Rotária e seus 
programas, e, em especial, o Programa Pólio Plus para que ao 
atenderem a solicitação de contribuição da Coordenadora Distrital das 
ASRs sintam em seus corações a gratidão por fazerem parte dessa 
grande família que salva vidas, por fazerem parte da história, da 
responsabilidade e comprometimento em trabalhar para chegarmos a 
um mundo sem a poliomielite; É UM ATO DE AMOR!

Quero agradecer o empenho de todas vocês, bem como dos 
Rotarianos, Rotaractianos, Interactianos que em nossas visitas estão 
deixando a Casinha muito Feliz com suas contribuições  e, em 
especial, às Casas da Amizade que têm feito o seu aporte espontâneo e 
em eventos relacionados com as campanhas da Pólio, também.

O Brasil recebeu o certificado de eliminação da pólio em 1994, 
porém, atualmente, foi classificado pela  Organização Panamericana de 
Saúde – OPAS, como um país de alto risco para o retorno da poliomielite.



O vírus está se propagando no mundo. Retornou em  33 países, 
considerados livres da pólio.

A FUNDAÇÃO ROTÁRIA É O BRAÇO DIREITO QUE PROPICIA O 
TRABALHO INCANSÁVEL DO ROTARY, JUNTO COM SEUS PARCEIROS, DESDE 
1985, PARA A ERRADICAÇÃO DEFINITIVA DESSA DOENÇA QUE ASSOLA O 
MUNDO. E TRAZ TANTO SOFRIMENTO PRA  A HUMANIDADE.

O Rotary é o principal parceiro na iniciativa Global de Erradicação da 
Pólio. Com a ajuda da Fundação Bill e Melinda Gates, Organização Mundial 
da Saúde, Centro Norte Americano de Controle e Prevenção de Doenças, 
UNICEF e Aliança Gari contribuíram para o alto índice de redução de casos 
da doença – 99,9%, desde 1985.

Importante lembrar que a Fundação Bill e Melinda Gates, a cada 
dólar doado faz  equiparação em 2.

E NÓS, DAS CASAS DA AMIZADE, SOMOS PARCEIRAS NESSA LUTA,  com a nossa  “CASINHA FELIZ”.

É a nossa contribuição para a erradicação da poliomielite  no mundo; nossa demonstração de que servir 
vale a pena, salva vidas.

TIVEMOS  EM OUTUBRO DUAS CAMPANHAS ESPECIALÍSSIMAS DE ARRECADAÇÃO DE FUNDOS PARA O 
COMBATE A PÓLIOMIELITE, BEM COMO DE CONSCIENTIZAÇÃO: DIA  15/10 – TELEPÓLIO E 24/10 – DIA D – DIA 
MUNDIAL DE COMBATE À PÓLIO.

A realização de  nosso trabalho unidas no mesmo ideal de servir, e servir com alegria é que nos faz sermos 
parte da transformação que nosso mundo necessita. Ao abraçarmos a Diversidade, Equidade e Inclusão, 
utilizando nossa Imaginação nos tornamos parte da humanidade que somos e que estamos nos tornando a cada 
dia,  sempre evoluindo para o bem comum e nosso.

Nossas visitas foram realizadas nos seguintes rotarys e casa da amizade, aos quais agradecemos de todo o 
coração pela doação ao nosso Projeto ”Casinha Feliz”, bem como pela forma acolhedora e carinhosa com que 
somos recebidos, cada um com suas peculiaridades que muito nos encantam.

RC Três Corações  e ASR, RC  Guaxupé,  RC Guaxupé Cafezais, RC Formiga, RC Corrego Fundo,  RC 
Bambui, RC Iguatama e ASR, RC Piunhi, RC Pimenta, RC Capitólio.

 

GRATIDÃO POR FAZERMOS PARTE DE SUAS VIDAS.

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!“ ”Helenice Caputo
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COMPARTILHANDO NOSSAS HISTÓRIAS
DO ROTARY COM O CORAÇÃO

S
er convidado para imaginar o Rotary pode parecer 
um exercício grandioso e complicado, mas o 
elemento mais importante é algo bem pequeno, até 

mesmo pessoal.

Não faz muito tempo, esperava-se dos associados ao 
Rotary que prestassem serviços humanitários de forma 
silenciosa. Eu entendia e apreciava o raciocínio por trás 
disso – a humildade é uma característica maravilhosa, e 
devemos continuar a nutri-la de outras maneiras.

No entanto, manter o Rotary somente entre nós tem um 
custo, e ao compartilhar nossos momentos rotários, 
estamos sendo generosos com os outros e dando a eles a 
oportunidade de entender o impacto da nossa organização.

Isso me traz à mente aquele aforismo maravilhoso pelo 
qual a poeta Maya Angelou era conhecida: “As pessoas 
esquecerão o que você disse. 

As pessoas esquecerão o que você fez. Mas elas nunca 
esquecerão como você as fez sentir”.

Então, como podemos fazer as pessoas sentirem o Rotary? 
A melhor maneira é compartilhando nossos momentos 
rotários. Todos nós já os tivemos – quando o comum colide 
com a intenção de criar algo extraordinário.

Algumas pessoas têm esses momentos rotários na 
primeira vez que vão a uma reunião. Para outras, 
encontrar esse momento pode levar anos, talvez ao ver a 
alegria nos olhos de alguém a quem servimos. Ou ao ouvir 
de outro associado algo que toca o coração.

À medida que Nick e eu compartilhamos essa jornada, 
ficamos impressionados com o trabalho que vocês estão 
realizando e as vidas que estão transformando. Ao longo 
do ano, dividirei com vocês imagens e histórias que têm 
tornando essas viagens significativas para nós

Espero que vocês possam fazer o mesmo em seu recanto 
do Rotary. Pode ser algo que compartilhem em reuniões 
ou nas mídias sociais. 

Para os mais experientes e ambiciosos, pode ser um 
evento que estão divulgando na mídia local. Até mesmo 
compartilhar suas histórias com amigos causa impacto.

Precisamos de embaixadores para divulgar a mensagem 
do Rotary e nossos sonhos para um mundo melhor. Nossos 
associados são os melhores embaixadores. Quanto mais 
vocês compartilham histórias – e fazendo de coração –, 
mais incentivam outros a emparceirarem conosco, se 
juntarem a nós e permanecerem na nossa organização.

Para dar apenas um pequeno exemplo, nos próximos 
meses, encarregarei associados ao Rotary de escrever 
esta coluna para compartilharem suas histórias pessoais 
sobre diversidade, equidade e inclusão em nossa 
organização. É importante ouvir essas histórias 
diretamente das pessoas que as vivenciaram para 
entendermos a relevância da diversidade, equidade e 
inclusão para o futuro do Rotary.

Em tudo o que fazemos, o que as pessoas sentem sobre o 
Rotary moldará nosso futuro. Eu só posso imaginar o 
quanto vocês inspirarão as pessoas por meio das histórias 
que contarão.

P.S.: em novembro o Interact faz 60 anos! Quero 
expressar meus melhores votos aos associados ao 
Interact e às pessoas que os apoiam. Obrigada por tudo 
que vocês fazem.

JENNIFER JONES
Presidente do Rotary International

MENSAGEM DA PRESIDENTE DO ROTARY INTERNATIONAL
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Mensagem do diretor do Rotary international

UMA FERRAMENTA DE 
AJUDA INESTIMÁVEL

E
 s c r e v o  e s t a s 
linhas na  lendária 
m e s a  d e  Pa u l 

Harris, localizada hoje 
na  sede do Rotary 
International na cidade 
d e  E v a s t o n ,  e m  
Chicago, nos Estados 
Unidos. 

De forma imaginária, 
volto no tempo até 1905 
e percebo o entusiasmo 
dele e dos demais 
fundadores reunidos 
em 22 de fevereiro 

daquele ano com a finalidade de dar o primeiro 
passo para criar uma organização com os valores e 
princípios que o Rotary tem abraçado desde o 
início.

Tenho certeza de que, se eles pudessem ver hoje os 
resultados desses primeiros passos, sentiriam 
enorme satisfação e orgulho ao constatar que a sua 
iniciativa e visão constituíram um extraordinário 
aporte para o bem da humanidade, derivado, 117 
anos depois, na primeira organização solidária com 
a qual o mundo conta, apoiada por ações 
excepcionais que sustentam a missão do Rotary: a 
paz positiva.

A história tão singular do Rotary tem muitos marcos 
importantes em sua construção e, sem nenhuma 
dúvida, o “arquiteto” Arch Klumph, sexto 
presidente do Rotary International, construiu um 
deles com sua brilhante iniciativa de criar a 
Fundação Rotária, hoje uma das mais reconhecidas 
em seu gênero e de ajuda inestimável para 
contribuir com a missão dos clubes de Rotary e 
Rotaract em prol das comunidades.

Cabe a todos nós valorizar a nossa Fundação, 
contribuir e trabalhar com ela, uma ferramenta 
valiosa para ampliar nosso alcance e causar maior 
impacto com cada trabalho do Rotary, dando assim 
maior conteúdo e valor à nossa inestimável marca: 
Rotary.

A Fundação 

Rotária é hoje 
uma das mais 
reconhecidas 
em seu gênero

Julio César Silva-Santisteban Ojeda
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Eventos Ano Rotário 2022/23
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

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

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

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
19 de Novembro

26 de Novembro

I Seminário Fundação Rotária - Norte

II Seminário Fundação Rotária - Sul

08:30hs

08:30hs

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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SEMINÁRIO DISTRITAL PRESENCIAL
DE DQA E IMAGEM PÚBLICA

Aconteceu no dia 22 de outubro na Casa do 
Rotariano em Divinópolis o SEMINÁRIO DISTRITAL 
PRESENCIAL DE DQA-DESENVOLVIMENTO DO 
QUADRO ASSOCIATIVO E DE IMAGEM PÚBLICA. 
Sob a liderança do Governador do Distrito 
Fernando Caputo, organização da Equipe de 
Capacitação Distrital tendo à frente o LCD 
Governador Paulo LIma, o Coordenador dos 
Governadores Assistentes José Lúcio Costa, o 
Governador Assistente da Área 7 Sebastião Alves 
da Silva, os Rotary Clubs de Divinópolis Leste e 
de Divinópolis Oeste sob a liderança dos 
Presidentes companheiros Paulo Henrique 
Gomes e William Tadeu Alves Parreiras, 
respectivamente, o evento contou com a 
participação dos companheiros dos clubes do 
Distrito 4560 e líderes rotários distritais.

Durante toda a manhã foram apresentadas 
palestras pelos companheiros Moisés Magalhães 
de Souza (A Imagem Pública como ferramenta 
para retenção e captação de associados no 
Distrito), Luiz Cláudio Andrade (Estratégias de 
expansão do Quadro Associativo nos clubes), 
Walmor Zambroti (Estratégias de retenção do 
Quadro associativo nos clubes) e Carmen Sílvia 
Toledo Da Pós Rodrigues (A experiência do Rotary 
E-Club Emma Hildinger). As apresentações 
foram mediadas pelo Presidente da Comissão 

Distrital de Imagem Pública Cp Wellingtos 
Borges e pelos LCD Paulo Lima e Governador 
Fernando Caputo (que também discorreu sobre a 
Diversidade, Equidade e Inclusão no Rotary). Na 
avaliação do organizadores o Seminário cumpriu 
seu  ob je t i vo  dando  ao s  p re sente s  a 
oportunidade de se inteirarem com os 
palestrantes e demais líderes distritais trocando 
experiências sobre o crescimento tão necessário 
que o Distrito precisa neste momento e 
mostrando ainda a importância da Imagem 
Pública na busca deste objetivo.

O Governador Fernando Caputo passou a boa 
notícia aos presentes de que o redistritamento 
previsto para acontecer após a gestão do 
Governador Indicado Sérgio Quintanilha, foi 
estendido para 1o. de julho de 2025 pela 
Comissão de Redistritamento que considerou as 
argumentações do arrazoado enviado pelo 
Colégio de Governadores do Distrito 4560 onde 
foram estabelecidas metas de crescimento para 
a gestão atual e próximas gestões (2023-24 e 
2024-2025). Até lá, para que o Distrito não seja 
redistritado o quadro de associados deverá se 
manter acima de 1.100 companheiros.

Esta situação foi bastante enfatizada pelo 
Governador Zambroti em sua palestra e 
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posteriormente pelo Governador Fernando 
Caputo que mostraram a importância de se 
preservar a história do Distrito 4560.

Para o Líder de Capacitação Distrital 2022-23 
Governador Paulo Lima, o tema do Seminário foi 
importante para conscientizar os clubes da 
importância de ter uma retenção de 90 a 95% e 
captar novos associados para que haja 
crescimento líquido do Distrito e seja afastada 
de vez esta possibilidade. Continuou dizendo 
que ter estratégias bem definidas e trabalhar a 
Imagem Pública interna e externa dos clubes é 
fundamental e que esta mensagem foi muito 
bem repassada pelo evento.

Ao final foram entregues os certificados de 
agradecimento e reconhecimento rotário aos 

palestrantes e um agradecimento especial aos 
presidentes dos dois clubes envolvidos na 
organização e ao competente protocolo Cp 
Wellinton Daniel Cruz que não mediram esforços 
para que tudo garantisse o ótimo nível do 
evento.

Estiveram presentes ao evento: Seminário DQA e 
IP em Divinopolis cerca de cinquenta (52) 
companheiros  de  dezesseis (18) clubes: RC 
Divinópolis Leste, RC Divinópolis Oeste, RC 
Oliveira, RC São Tiago, RC Lagoa da Prata, RC 
Guaxupé Cafezais, RC Formiga, RC Carmo do 
Cajuru, RC Cláudio, RC Itapecerica, RC Formiga, 
RTC Itaúna, RC Itaúna Cidade Educativa, REC 
Emma Hildinger, REC Esperanto Brasil, RC Pains, 
RC Lavras Sul e RC de Varginha.
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Saiba mais sobre os eventos 
que estão sendo preparados 
pelo Rotary Club do Rio de 
Janeiro para celebrar os 100 
anos do Rotary em nosso paí
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REFORMA DE SALA 
EM ESCOLA INFANTIL

O DISTRITO
NA REVISTA

ROTARY
BRASIL
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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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A Fundação Rotária é uma entidade sem fins 
lucrativos que recebe contribuições e distribui 
fundos para apoiar programas humanitários e 
educacionais a serem desenvolvidos pelos Rotary 
Clubs e pelos distritos rotários. A missão da 
Fundação Rotária é capacitar os rotarianos para 
que eles possam promover a boa vontade, a paz e 
a compreensão mundial por meio de projetos 
voltadas às áreas de saúde, educação e combate à 
fome.

Cada dólar contribuído à Fundação Rotária ajuda 
a financiar seus programas humanitários, 
educacionais e culturais, além dos custos 
operacionais. Clubes e distritos candidatam-se e 
recebem subsídios para executar projetos em 
todo o mundo. As contribuições recebidas pela 
Fundação Rotária são creditadas em três fundos:

Fundo Anual para Programas: financia os 
programas da fundação.

Fundo Permanente: recebe apenas parte dos 
rendimentos empregados para garantir a 
viabilidade dos programas da entidade em longo 
prazo.

Fundo Polio Plus: reúne recursos para as 
iniciativas oltadas à erradicação mundial da 
poliomielite.

Fundação
Rotária

mês da
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TODAS A INFORMAÇÕES, EDITAL E MATERIAIS PUBLICITÁRIOS NO LINK
https://www.rotary4560.org.br/portal/campanha-panetone-da-amizade-2022/



 1-Por que você associou-se 
ao Rotary?

Me  A s s o c i e i  e m  Ro t a r y 
primeiro lugar por conhecer 
Rotary devido já participar da 
Casa da Amizade e sempre 
a j u d a r  m e u  e s p o s o  n a 
confecção do Boletim do 
Clube. Quando convidada 
quebrei paradigma de que 
mulher não entrava no Rotary. 
Fui a primeira mulher a 
i ng re s sa r  no  Rota ry  de 
Divinópolis Leste no dia 
07/05/1997.

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

No Clube fui Secretária, 
S e c r e t á r i a  E x e c u t i v a , 
Presidente de Comissões, 
Pro toco l o ,  D i r e to ra  de 
Programas, Presidente do 
Rotary Divinópolis Leste 
2002/2003, por mais de 
quinze anos elaborei o Boletim 
O Lobão do nosso Clube e 
atualmente estou como 
Presidente da Comissão de 
Administração do Clube.
No Distrito participei de 
Comissão do Desenvolvimento 
do  Quadro  A s soc i a t i vo , 
Comissão da Conferência, 
Comissão de Imagem Pública, 
Comissão de Mulher em Rotary 
e Atualmente estou como 
Presidente da Comissão de 
Administração do Distrito. 

Elaborei o Informativo Rotário 
por várias gestões, bem como 
o Manual do Distrito. E com 
m u i t o  o r g u l h o  f u i  a 
Conselheira do Governador 
Paulo Roberto Ramos no ano 
de 2015/2016. 

 3-Quais os maiores desafios 
q u e  v o c ê  t e v e  c o m o 
Rotariano?

Nunca senti que Rotary fosse 
desafio. É tanta alegria em ser 
rotariana que nunca achei que 
seria desafio alguma tarefa a 
mim designada.

 4-Que transformações o 
Rotary proporcionou a você?
O Rotary me fez falar em 
público. Sempre fui tímida 
hoje consigo me expressar 
com alegria quando vou falar 
aos companheiros. 
O Rotary também me 
p r o p o r c i o n o u  u m a 
grande família e amigos 
in igua láve i s .  E s ta 
também foi  outra 
transformação que 
consegui em mim. 
Fazer amigos.

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

O Maior orgulho que tenho de 
ser rotariana é poder fazer o 
bem aos mais necessitados. É 
muito gratificante quando a 
gente vê o sorriso de uma 
criança ao receber alguma 
coisa que estamos doando a 
ela. Mas uma das coisas que 
mais me tocou foi quando 
fizemos o propósito de pegar 
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CONVERSANDO COM OS
ROTARIANOS DO DISTRITO 4560

Associada Representativa do Rotary de Divinópolis Leste
Classificação – Administração Ensino Superior

Sou companheira - Paul Harris com Quatro Safiras
Recebi a Medalha Guaracy de Castro Nogueira na Conferência do 

Governador Ângelo Antônio de Freitas em 2015.

Ana Maria Henriques Horta  Ribeiro
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uma cartinha no correio e 
fazer a alegria da criança que 
havia escrito. Vocês não 
imaginam o que foi que a 
criança pediu. Queria comer 
um Peru no Natal. Resolvi e fui 
com meu marido fazer a 
entrega. O bairro era super 
humilde, a casa caindo aos 
pedaços, quando cheguei 
perguntei pela criança que 
veio com o pai e a mãe e mais 
uns cinco irmãos. Perguntei se 
foi ela que escreveu a carta e 
ela me disse que sim e então 
fiz a entrega do que ela havia 
pedido e mais uma cesta 
básica e guloseimas e vi que os 
olhos de todos estavam 
lacrimejados como os meus 
estavam também. Além disso 
em meu ano como Presidente 
foi realizado o primeiro 
passeio ciclístico do Rotary de 
Divinópolis Leste e no final foi 
super gratificante ver todos os 
companheiros unidos como se 
tivéssemos realizado um 
sonho, Vibrando!

 6-O que você mais gosta no 
Rotary?

Em Rotary gosto de tudo, 

reuniões,  conferênc ias , 
Assembleias, Seminários, 
trabalho voluntár io e a 
amizade.

 7-Cite um rotariano que 
você admira?

Admiro muitos rotarianos, 
mas em especial admiro o meu 
padrinho que é o meu esposo 
José Maria Ribeiro, por ser 
sempre entusiasmado com 
tudo que se refere a Rotary.

 8-Qual é o seu lema de vida?

Mais se beneficia quem melhor 
serve. Isto é verdadeiro.
Quanto mais nos desprendemos 
de nosso egoísmo e fazemos de 
nossa vida uma vida de doação 
e amor quem mais se beneficia 
somos nós mesmos.
Transforma-nos em pessoas 
melhores e mais felizes.

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

R e t e n ç ã o  d o  Q u a d r o 
Associativo se faz com a 
escolha do Candidato a 

ingressar. Primeiro tem que 
ter o perfil, saber que em 
Rotary a pessoa não vai 
ingressar para tirar vantagem, 
tem que saber que será 
sempre voluntário para todas 
as atividades e cargos a serem 
exercidos. Ter vontade de 
ajudar e fazer a diferença. 
Isto feito, devemos orientar o 
novo associado, falando sobre 
a instituição e o que faz. 
Envo lvê- lo  em uma das 
comissões e sempre distinguir 
suas idéias. Motivá-lo a 
participar dos encontros 
distritais e assim conhecer 
Rotary.

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

Meus queridos companheiros e 
amigos, a gente só ama aquilo 
que conhecemos. Rotary é 
assim. Procure estudar Rotary, 
se envolver, se oferecer para 
participar. Rotary é dinâmico 
e precisamos sempre de todos 
para minorar o sofrimento dos 
menos favorecidos.



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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VISITAS OFICIAIS
Rotary Club de Três Corações
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“Esse foi o chá  da ASR de Três  Corações. 
É  pra você  ficar com água  na boca! Me receberam com muito carinho e 

deferência.  Amei conhecê-las.” Helenice Caputo 

VISITAS OFICIAIS
ASR de Três Corações
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VISITAS OFICIAIS
Rotary Club de Guaxupé Cafezais
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VISITAS OFICIAIS
Rotary Club de Guaxupé
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VISITAS OFICIAIS
Rotary Club de Formiga
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VISITAS OFICIAIS
Rotary Club de Corrego Fundo
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VISITAS OFICIAIS
Rotary Club de Bambuí

Governador Fernando Caputo e Coordenadora Helenice
foram recebidos no marco rotário pelo Rotary Club e o

Rotaract Club de Bambuí no dia 17 de outubro.
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VISITAS OFICIAIS
Rotary Club de Iguatama

No dia 19 de outubro o Governador Fernando Caputo e a Coordenadora Helenice visitaram
a cidade de Iguatama e como de costume foram recebidos  no marco rotário.
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VISITAS OFICIAIS
ASR de Iguatama

‘’Um Chá  maravilhoso, onde pude conhecer aspectos da 
vida de cada uma dessas valorozas companheiras de 
Iguatama. Muito ativas e mantendo uma verdadeira 
amizade,  comprometimento com o ideal de servir. 
Foi um dia muito agradável.’’ ( Helenice Caputo)
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VISITAS OFICIAIS
Rotary Club de Piumhi

O Rotary Club de Piumhi, no dia 24 de outubro, 
recebeu a visita do Governador do Distrito 4560 
Fernando Caputo e de sua esposa Helenice Silva 
Demartin Caputo em Piumhi.

Pela manhã foram recebidos pelos rotarianos, 
rotarianas e crianças assistidas pelas OSC’S 
APROMIP, SINHANA EVA, ABRINDO CAMINHOS E 
RECONSTRUINDO VIDAS no Marco Rotário, 
localizado no Trevo da MG 050, que dá acesso o 
entrada da cidade.

Em seguida todos participaram de uma carreata 
pelo centro da cidade com o governador Fernando 
Caputo divulgando a Campanha da Poliomielite com 
a participação de todas as crianças no Trenzinho da 
Alegria.

Após a carreata, o Governador e sua esposa 
almoçaram com membros do Conselho Diretor do 
Club e se reuniram com o Presidente, Tesoureiro e 
Secretário tratando de assuntos da gestão do Club . 

Durante a tarde o Governador e rotarianos visitaram 
a Santa Casa de Misericórdia de Piumhi, em seguida 
aconteceu o Encontro com as Novas Gerações na 
Sede do Rotary Club com a participação de alunos e 
de Nelson Valério idealizador do Projeto parceiro do 
Rotary: “JUDISP” e finalizando a tarde aconteceu a 
Assembléia do Club, com a presença do Presidente, 
todo o seu Conselho Diretor e também os associados 
representativos do Club conferenciando e 
debatendo com os companheiros, verificando 
metas e a atuação do Club no atual ano rotário.

A noite aconteceu a Reunião Festiva de Visita do 
Governador, onde aconteceram as posses das 
Companheiras Tatiane Martins Alves e Maria 
Aparecida de Cássia e entregues os seguintes 
Troféus de reconhecimento ao serviços prestados 
pelas Oscs. MULHERES DE PEITO  e  AMPARO e 
também às rotarianas Professoras: Companheiras 
Sirley, Beré, Lindete e Martinha.
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VISITAS OFICIAIS
Rotary Club de Pimenta
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VISITAS OFICIAIS
Rotary Club de Capitólio
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reserve as datas e participem!

CONFERÊNCIACONFERÊNCIACONFERÊNCIAda diversidade

Reserve ea data!

19 à 21 de maio de 2023 em Caxambu - MG

VALOR DA DIÁRIA
CATEGORIA DE
APARTAMENTO

Standard: com
pensão completa

Luxo: com
pensão completa

SINGLE

R$465,00

R$489,00

DUPLO

R$646,00

R$670,00

R$222,00

R$222,00

CAMA
EXTRA

As reservas poderão serem feitas através do
e-mail: reservas@hotelgloriacaxambu.com.br

ou do telefone: (35)3341-9200

www.hotelgloriacaxambu.com.br

OBS: NÃO ESQUECER DE CITAR, NO ATO DA RESERVA,
QUE É PARA A CONFERÊNCIA DO DISTRITO 4560
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No dia 22 de outubro de 2022, foi realizada uma ação no 
centro de Arcos de conscientização sobre o Outubro Rosa, 
câncer de mama e autodiagnóstico, em parceria com a 
UNOPAR e CEPAC. Durante a conscientização foram 
distribuídos doces e folhetos informativos sobre o 
autodiagnóstico e sua importância. No prédio da UNOPAR 
estava sendo feito a aferição de pressão e glicose, também 
havia uma área para crianças com várias brincadeiras. 
Tivemos a parceria de várias lojas de roupas, onde as 
mesmas exibiram roupas rosas em suas vitrines, deixando o 
centro todo rosa, expondo e reforçando a ideia do Outubro 
Rosa!

Rotaract Club de Arcos

15 de outubro de 2022, aconteceu o projeto Rua de 
Lazer, em comemoração ao Dia das Crianças!
O projeto foi organizado pelo Rotaract Club de 
Itapecerica em parceria com o @rotaryitapecerica 
@casadaamizadeitapecerica @interactcamacho_ e 
@assistenciasocial_itapecerica
‘’Obrigado a todos que contribuíram e nos 
prestigiaram!’’

Rotaract Club de Itapecerica

em ação

Durante o mês de outubro, o Rotaract Club de Itaúna Cidade 
Universitária colocou várias caixas em pontos de coleta para arrecadar 
doações, e foi sucesso total!
‘’Arrecadamos mais de 150 brinquedos que foram embalados e 
distribuídos em uma tarde de lazer cheio de brincadeiras e diversão na 
pracinha próximo à igreja do Rosário.
Nada melhor que ver uma criança feliz! ‘’

Rotaract Club de Itaúna Cidade Universitária
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16 de outubro de 2022 aconteceu o “FESTIVAL 
ALTEROSA DA ALEGRIA” em Eloi Mendes e o 
I n te rac t  C l ub  j un tamente  com a s 
@mensageirasdopontal contribuíram com o 
apoio e supervisão das crianças e pinturas 
faciais !
Juntamente com o festival, foi promovida a 
vacinação contra a Poliomielite (paralisia 
infantil) na cidade.

em ação

Interact Club de Elói Mendes

Rotary Club Elói Mendes

Empresa Cidadã 2022-23
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CLUBES EM AÇÃO

Dia das Crianças Cheio de Surpresas

A familia rotária do Rotary Divinopolis Oeste trouxe alegria para 
a criançada.
As companheiras da casa da amizade visitaram a Creche 
Pequeno Mundo, levando alegria, calor humano e muitas 
doações: sacolinhas de surpresas com guloseimas,lanches,sucos 
e iogurtes.
Os companheiros do Rotary concentraram suas ações no 
instituto Helena Antipoff de Divinópolis, onde as crianças 
assistiram uma peça infantil sobre bullying.
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CLUBES EM AÇÃO

‘’O Rotary de Itaúna atua desde 1965 em 
no s s a  c i d ade  bu s cando  o  bem  da 
coletividade.
Realizamos o plantio de árvores dia 15 de 
outubro de 2022, na avenida Gabriel da Silva 
Pereira.
Esta avenida é a nova porta de entrada de 
nosso município.
Conclamamos a população vizinha a ajudar 
não apenas no plantio de árvores, mas 
também para que nos ajude a cuidar das 
árvores até que elas cresçam o suficiente 
para nos trazer sombra e beleza.
“ Se quer plantar para poucos dias, plante 
flores. Se quer plantar por muitos anos, 
plante uma árvore. Se quer plantar para a 
eternidade, plante ideias. – Provérbio 
oriental”
O Rotary planta boas ideias há mais de 50 
anos em nossa cidade, e agora é sua vez de 
participar conosco!
Plante árvores, plante ideias, semeie um 
mundo melhor e mais verde.’’

Rotary de Itaúna: Plantio de árvores.
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CLUBES EM AÇÃO

Empresa Cidadã 2022-23

Rotary Club de Itapecerica

O Rotary Clube de Alfenas 
Norte - Promoveu pelo 4 ano, 
o desfile do bem, onde se 
arrecada caixas de leite 
( i n g r e s s o )  q u e  s ã o 
destinadas ao Viva Vida.
As modelos são pessoas que 
brilharam vencendo o câncer 
ou que estão em tratamento.
E s t e  a n o  e s t i v e r a m 
presentes, duas modelos que 
f azem t ra tamento  em 
Alfenas, que são residentes 
na cidade de Guaxupé.

Rotary Clube de Alfenas Norte:
Desfile do Bem
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CLUBES EM AÇÃO

Sucesso absoluto do primeiro
evento do Rotary Club de Guapé

No dia 23 de outubro, os companheiros do Rotary Club de 
Guapé, realizaram seu primeiro evento para arrecadação de 
fundos: um delicioso almoço!
Aconteceu no Espaço Fazenda Fest, de propriedade da 
presidente Cornélia, um lugar favorecido pelas belezas 
naturais, agradabilíssimo, buffet espetacular.
Parabéns Rotary Club de Guapé, pelo evento, almoço 
maravilhoso, música boa com GA Souza demonstrando mais 
um de seus talentos.
Clima de muita alegria, confraternização e companheirismo.
“Muita gratidão a todos que estiveram presentes e a todos que 
ajudaram na realização deste evento.”(Margarida Costa)
Rotary é isso: Pessoas em ação!!
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Empresa Cidadã 2022-23

Rotary Club de Pouso Alegre Sul

Espaço Fazenda Fest



CLUBES EM AÇÃO
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Campanha do trânsito, parceria RC de
Três Corações e RC Emma Hildinger 
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CLUBES EM AÇÃO

‘’Neste mês de outubro em que celebramos o dia de 
Nossa Senhora Aparecida, não podíamos  deixar de 
agradecê-la por tantas bênçãos que Ela nos tem 
concedido.

Especialmente hoje, dia 24/10/22, foi entregue na 
capela de Nossa Senhora Aparecida, na Santa Casa de 
Caridade de Capitólio a “Pasta do Projeto Global”, em 
que tanto nos empenhamos e somos gratos, por esta 
tão estimada concessão ….

Que Deus e Nossa Senhora Aparecida continue nos 
guiando e abençoando…

Me acompanharam na entrega desta Pasta do Projeto, 
RAIO X - Digital - os companheiros Wilson Gonçalves da 
Silva (Baixinho), Givanildo Rodrigues Costa (Gil), 
Valdir Amaral de Jesus, e  a Diretora da Santa Casa 
Gleida Cristina Gomes Araújo.

Gratidão!!’’ (Margarida Costa)

Rotary Club de Capitólio: Entrega
“Pasta do Projeto Global” 



CLUBES EM AÇÃO

Dia 31 de outubro de 2022, em reunião solene o 
Rotary Club de Pains empossou seu nosso 
associado Amarildo Cândido da Silveira
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Na mesma data entregou Menção Honrosa do 
clube ao senhor Luis Augusto da Silva secretário 
municipal de saúde em reconhecimento a sua 
capacidade, ética e a valorosos serviços 
prestados à nossa cidade.

Rotary Club de Pains: Reunião Solene

.  Sua logo pronta

.  Seu site pronto

.  Seu sistema pronto
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Daniel Costa de Faria
1 Matutino

Sabrina Goncalves
de Castro 3 matutino

João Pedro Furtado
2 Matutino

Fernanda Luiza Inacio 
Goncalves 3 Vespertino

Ana Beatriz Camargos 
da Silva 2 vespertino

Alice Borges Souza
1 Vespertino

Maria Vitória Demetria 
Belo da Silva 3 Noturno

Junia Marília da Costa 
e Souza 2 Noturno

Fernanda Thaís dos 
Santos Dias 1 Noturno

Os Premiados pelo Rotary Club de Pains
Os vencedores do 3º Concurso de Redação 
realizado com alunos do ensino médio.

1º lugar levou R$ 250,00, 2º lugar R$ 150,00 e 3º 
lugar certificado.
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CLUBES EM AÇÃO

‘’Hoje estivemos em uma zona Rural próxima a Campestre para 
doação de brinquedos, roupas, calçados, doces e alimentos a 
famílias carentes da região. União de forças: Rotary Emma 
Hildinger,  Rotaract de Poços de Caldas e OAB Social de Poços de 
Caldas MG.’’ Carmen Silvia Toledo Da Pós Rodrigues

Rotary Emma Hildinger e Rotaract de
Poços de Caldas.

Empresa Cidadã 2022-23

Rotary Club de Guaxupé



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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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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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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DISTRITO 4560
EM AÇÃO

Na noite do dia 06/10 foi realizado pela Casa da Amizade de 
Iguatama, um show de prêmios beneficente. O evento foi 
prontamente organizando pela presidente Maria José e suas 
companheiras, como uma forma de ajudar a Senhora Idalina, que 
necessita com urgência de uma nova prótese. ‘’Recebemos várias 
prendas e muitos amigos participaram do evento. A ASR de Iguatama 
fica feliz em poder ajudar uma pessoa tão querida de nossa cidade. 
Desejamos que muito em breve, seja atingido o valor necessário. 
Agradecemos a todos que contribuíram e participaram.’’

Casa da Amizade de Iguatama

Casa da Amizade de Itaúna
Café Colonial, evento realizado  no 
Tropical Tênis Clube de Itaúna, no 
dia 27 de outubro de 2022.
Com a presença das Companheiras 
da Casa da Amizade de Carmo do 
Cajuru.
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DISTRITO 4560
EM AÇÃO

Empresa Cidadã 2022-23

Rotary Club de São Tiago

Casa da amizade de Divinópolis faz 
campanha de arrecadação de lenços 
para doarem no hospital de câncer 
para pacientes em tratamento.

Casa da Amizade de Divinópolis



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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