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Mensagem do 
Casal Governador

de Natal

Para os cristãos é época de celebração do 
nascimento de Jesus, dias de fé e de renovação. O 
AMOR está no ar, nas famílias, nos amigos e, com 
certeza nos corações da família rotariana. 

Nossos clubes fizeram nesse primeiro semestre 
rotário trabalho maravilhoso de fortalecimento do 
nosso Quadro Associativo, de participação nos 
eventos promovidos pelo Distrito e em projetos 
para as comunidades. Estamos deixando o COVID 
para trás, e, assim deve ser. Vamos viver a vida 
plena novamente, seja em Rotary, seja em nossas 
vidas pessoais.

Vamos fortalecer nossos relacionamentos e o 
companheirismo nos nossos clubes. Vamos 
trabalhar em prol das nossas comunidades e de 
ajudar a mudar, para melhor, a vida de pessoas no 
mundo, e as nossas próprias, nessa missão 
maravilhosa que desenvolvemos em Rotary.

Vamos recarregar nossas energias para o próximo 

ano que, com certeza será um ano cheio de desafios 
e oportunidades. 

Companheirismo entre os clubes será 
fundamental para criar novos amigos e conhecer os 
projetos realizados, planejados e em andamento. 

Que nos clubes o companheirismo também se 
renove e que a amizade verdadeira prevaleça, que 
cada rotariano seja um elemento agregador no seu 
clube.

Vamos continuar trabalhando para desenvolver 
nosso QUADRO ASSOCIATIVO e afastar de vez o 
fantasma do REDISTRITAMENTO.

Que as nossas Casas da Amizade continuem 
realizando seus trabalhos em prol de seus 
semelhantes com todo o carinho  dedicação e força 
que lhes são peculiares, preservando os laços de 
amizade que nos une  nos impulsiona e nos faz 
sermos seres humanos melhores  cultivando a 
Sabedoria da Alma. Gratidão por estarmos juntas.

Dezembro, final de ano.
Renascimento de esperanças e de expectativas.
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Que nossos corações sejam repletos do Amor de Jesus a guiar nossos passos, nos fortalecendo para 
trilhamos nosso caminho com garra, fé, esperança, e a certeza de que, no final, tudo vai dar certo, pois 
estamos todos conectados com o bem maior.

Desejamos aos nossos queridos rotarianos, damas da Casa da Amizade, rotaractianos, interactianos e às 
suas famílias um Natal cheio de Luz, de muito amor e que o Ano Novo seja pleno de alegrias e realizações .

Deixamos para todos essa linda poesia de Natal de Cora Coralina.

Enfeite a árvore de sua vida
com guirlandas de gratidão!

Coloque no coração laços de cetim rosa,
amarelo, azul, carmim,

Decore seu olhar com luzes brilhantes
estendendo as cores em seu semblante

Em sua lista de presentes
em cada caixinha embrulhe

um pedacinho de amor,
carinho,
ternura,

reconciliação,
perdão!

Fernando e Helenice

POESIA DE NATAL

Feliz Natal
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MENSAGEM DA PRESIDENTE DO ROTARY INTERNATIONAL

Presidente do Rotary International



- 7 -Dezembro - 2022

Mensagem do diretor do Rotary international



Visitas aos Clubes
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CONFERÊNCIACONFERÊNCIACONFERÊNCIAda diversidade

19 à 21 de maio de 2023 em Caxambu - MG



- 10 -Dezembro - 2022

O DISTRITO
NA REVISTA

ROTARY
BRASIL

Pedalando para manter acesa
a luz da solidariedade
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Comunicado do RI 
Dirigentes atuais e entrantes de

Rotary e de Rotaract Clubs:
Venho lembrá-los de atualizar as informações dos associados e dirigentes dos seus clubes no 

respectivo banco de dados até 1° de janeiro de 2023. Precisamos dessas informações para gerar 
a fatura do clube de janeiro de  2023.

É importante que as informações do quadro associativo estejam atualizadas, pois não podemos 
alterar a fatura do clube após ela ter sido gerada nem aceitar atualizações de quadro associativo junto 
com o seu pagamento.

Como dirigentes atuais, para garantir que a fatura dos seus clubes esteja correta, verifiquem a 
exatidão das informações no banco de dados local.

1) Seus clubes indicaram estar usando um sistema local conectado ao RI para administrar as 
informações do quadro associativo no Meu Rotary.  Assim, façam todas as atualizações de 
quadro associativo no seu banco de dados local.

2) Reportem todos os associados novos ou que deram baixa, e os dirigentes de clube de 2022-23, no 
máximo até 1° de janeiro de 2023.
· Associados com data de admissão em 1° de janeiro de 2023 ou antes serão incluídos na fatura de 

janeiro de 2023.
· Associados com data da baixa em 1° de janeiro de 2023 ou antes não serão incluídos na fatura de 

janeiro de 2023.

A fatura do Rotary International é gerada com base nas informações do banco de dados do Rotary e 
vocês podem visualizar as mudanças do seu quadro associativo pelo Meu Rotary. Se encontrarem 
alguma discrepância entre o Meu Rotary e o sistema local usado pelos seus clubes, enviem um e-mail 
para data@rotary.org.

Além de atualizar dados de associados, qualquer mudança em assinaturas da revista Rotary (antiga 
The Rotarian [em inglês]) deve ser encaminhada para data@rotary.org até 1° de janeiro de 2023.

Para mais informações sobre a fatura do clube, incluindo guias com instruções e respostas a 
perguntas frequentes, acessem as páginas de administração de clubes do Meu Rotary. Enviem qualquer 
dúvida sobre quadro associativo para data@rotary.org.
     

Atenciosamente,
Thomas Woods
Data Relations Manager | Data Services

Empresa Cidadã 2022-23

Rotary Club de São Tiago



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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Por Roberto Torquato, especialista em 
comunicações, Rotary International

Podemos ter tudo, mas sem saúde, nada temos. 
Como a ocorrência de doenças passíveis de prevenção, 
pobreza e analfabetismo andam de mãos dadas, é no 
mínimo alarmante saber que aproximadamente 2,8 
bilhões de pessoas subexistem com menos de US$2 por 
dia, e que 876 milhões de adultos são analfabetos, 
segundo a ADT Fouth World.

Ainda, saber que milhões de pessoas não têm acesso 
a serviços básicos de saúde.

No Rotary, nós atuamos no combate a doenças, à 
pobreza e ao analfabetismo. Aproveitando a ênfase 
deste mês na prevenção e tratamento de doenças, 
falemos um pouco sobre o que fazemos nesta que é 
uma das nossas áreas de enfoque.

Por todo o mundo, associados de Rotary, Rotaract e 
Interact Clubs lideram iniciativas em prol da saúde. 
Seja viabilizando clínicas itinerantes, apoiando bancos 
de sangue ou realizando feiras da saúde, a família 
rotária faz a diferença quando o assunto é aumentar a 
qualidade de vida do próximo, proporcionando ao 
maior número de pessoas uma vida mais saudável. O 
t r aba l ho  de  méd i co s  e  gove rno s  fica 
significativamente mais viável com a colaboração do 
Rotary.

São muitas as frentes em que atuamos no combate 
a doenças, com destaque ao nosso carro-chefe, que é a 
campanha contra a pólio, e também o combate da 
diabetes, esclerose múltipla, malária, HIV/aids, Mal 
de Alzheimer e muitas outras. Como a prevenção é 
igualmente importante ao tratamento, nós também 
disseminamos informações sobre saúde e destacamos 
a importância de exames auditivos, oftalmológicos e 
odontológicos periodicamente

Fonte: rotaryblogpt.org

Prevenção e Tratamento
de Doenças

mês da



1 – Por que se associou ao Clube?

No ano de 1970, convidaram-me para participar do Rotary Clube de 
Alfenas Centro, sendo que as reuniões foram todas na sede de nossa 
Associação Comercial (ACIA). Diante deste convite, sabendo do 
prestígio e amizade dos companheiros, tais como David Engel, 
Guaracy, Otobelo Singi, padre José Hans, Dr. Benedito Ferreira e o 
presidente da época João Novais e muitos outros pela finalidade 
de servir ao próximo através do lema Rotário.

2 – Quais os Cargos você já ocupou no Rotary ou no distrito?

Foram inúmeros cargos nas quatro avenidas e presidente por 2 
(dois) mandatos.

3 – Qual é o seu lema da vida?

Fazer tudo necessário, para atender o lema rotário: “dar de 
si sem pensar em si”, e fazer o necessário para atender os 

objetivos do clube.

4 – Cite um companheiro que mais admira?

Admiro todos os rotarianos, os quais tenho 
muita amizade e trabalhamos juntos.

5 – Qual o momento ou acontecimento 
em sua vida rotária que mais fez 

com que você tenha orgulho de 
ser rotariano?

Organizar juntos aos companheiros 
para formar o Rotary Clube de 
Alfenas Norte e escolher o primeiro 
presidente, Paulo Cesar Pinto, 
sendo a primeira reunião na sede 
da Associação.

Importante destacar, que nas 
primeiras reuniões, foi doado pelo 
companheiro Ageu Gomes da Silva, 
pai do companheiro atual Luciano, 
o lote onde foi construído a sede 
para os dois clubes, na rua Padre 
João Batista.

CONVERSANDO COM OS
ROTARIANOS DO DISTRITO 4560

Há 52 anos ininterruptos, o companheiro “Cesar de Oliveira” se mantém presente junto ao Rotary, 
acompanhado de sua esposa Alida, que por várias vezes esteve à frente da casa da amizade. Hoje 

teremos o prazer de entrevistar um dos companheiros mais antigos junto ao Rotary Clube de Alfenas 
Norte do distrito 4560 área-5.

Cesar de Oliveira
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6 – Que transformação o clube 
proporcionou a você?

O  Ro t a r y  s u r g i u  c o m o 
oportunidade de melhor servir, 
através dos exemplos dos 
companheiros do Rotary Centro, 
tais como Srs. Otobelo Singi, Dr. 
Benedito Ferreira, João Novais, 
David Engel, Padre José Hans e 
muitos outros.

7 – Quais os desafios que você 
teve como Rotariano?

Participar nas construções das 
duas sedes para o Rotary Centro 
na rua padre João Batista, e 
posteriormente o Rotary Clube de 
Alfenas Norte, na Rua Martins 
Alfenas, onde foi doado o terreno 

pelo ex-prefeito Hesse L. Pereira.

Campanha de donativos para 
pessoas carentes, alimentos e 
roupas, batendo nas portas das 
residências com o auxílio do Tiro 
de Guerra, é importante destacar 
que ao lado desta, tinha um 
caminhão para transportar os 
objetos arrecadados.

Muitas campanhas foram 
realizadas por exemplo,” Festa 
da Cerveja” com o empréstimo 
do local do Tiro de Guerra e na 
realização deste evento, 
mandamos fazer canecas alusivas 
ao nome do Rotary, pelo que, 
tivemos muitos sucessos nas 
campanhas e vendas.

8 – O que você mais gosta no 
Rotary?

Gostar do que faz e manter as boas 
amizades e muita dedicação com 
todos os companheiros e prestar 
serviços para as famílias carentes.

9 – Sugestão para aumentar o 
quadro associativo do distrito?

Colaborar com os responsáveis do 
conselho diretor, através das 
quatro avenidas de serviços, no 
objetivo nas participações das 
reuniões.

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

 Procurar o máximo comparecer 
as reuniões;
 Manter compromisso com seu 
clube;
 Ser participativo nas reuniões;
 Boas  amizades  com os 
companheiros;
 Manter os seus familiares bem-
informados e presentes em 
eventos e festivas;
 Dar verdadeiro apoio aos 
companheiros escolhidos para o 
Conselho Diretor, sabendo das 
funções de cada nas escolhas das 
funções.



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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SEMINÁRIO DISTRITAL PRESENCIAL
DA FUNDAÇÃO ROTÁRIA SUL

Sábado 19 de novembro na sede da ACIPA em Pouso Alegre aconteceu o SEMINÁRIO DISTRITAL 
PRESENCIAL DA FUNDAÇÃO ROTÁRIA-SUL para os clubes da região Sul do Distrito. A presença dos clubes 
ao evento faz parte das exigências para habilitação aos projetos de Subsídios Distritais 2023-24.

O presidente do Rotary Clube de Pouso Alegre Sul, Rolando Toledo Brandão Filho deu as boas vindas 
aos participantes e o Governador Fernando Caputo abriu o seminário que se constituiu de três partes.

Na primeira parte houve uma transmissão online de palestra sobre a Fundação Rotária pelo 
Coordenador Regional Assistente da região 29 Adalberto Menegazzo.

A segunda parte se constituiu de um proveitoso debate sobre os fundos rotarios e projetos. Os 
participantes tiveram a oportunidade de fazer perguntas, tirarem dúvidas e até mesmo esclarecerem 
pontos ligados ao tema do evento.
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A mesa dos debatedores foi composta pelo Governador Fernando Caputo, Governador Ângelo de Freitas 
(Comissão Distrital da Fundação Rotária), Governador Paulo Lima (Líder de Capacitação Distrital -LCD) e pelo 
rotariano responsável pela Subcomissão de Projetos de Subsídios Nino Sérgio, que, sob a competente 
condução do Líder da Capacitação Distrital Executivo (LCDE) Alécio Mendes trocaram conhecimentos rotarios 
e interagiram com os presentes.

Estiveram ainda presentes dando contribuição e enriquecendo o evento o presidente da Comissão de 
Imagem Pública Wellington Borges e os Governadores Fernando Bonani, Carlos Alberto Peçanha, Silveira 
Dantas, José Carlos Azevedo e o Governador Indicado 2023-24 Sérgio Quintanilha.

Na terceira parte aconteceu a palestra do companheiro Nino Sérgio que fez exposição sobre os projetos de 
Subsídios Distritais, sua importância e critérios de elegibilidade.

O protocolo do seminário foi conduzido pelo companheiro Luiz Henrique do Rotary Club de Pouso Alegre Sul.

Presentes 56 participantes dos quais 53 rotarianos de 24 clubes daquela área.

O LCD Paulo Lima e LCDE Alécio Mendes avaliaram positivamente o evento destacando a boa interação com 
os presentes que deu um aspecto dinâmico aos trabalhos.

Encerrando o evento o Governador Fernando Caputo agradeceu aos organizadores e lembrou que dia 26 
próximo acontecerá o mesmo evento em Divinópolis, na Casa do Rotariano, para os clubes da área norte do 
Distrito.
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SEMINÁRIO DISTRITAL PRESENCIAL
DA FUNDAÇÃO ROTÁRIA NORTE

Sábado 26 de novembro na sede na CASA DO 
ROTARIANO em Divinópolis aconteceu o SEMINÁRIO 
DISTRITAL PRESENCIAL DA FUNDAÇÃO ROTÁRIA-NORTE 
para os clubes da região Norte do Distrito. A presença no 
evento fez parte das exigências para habilitação dos 
clubes aos projetos de Subsídios Distritais 2023-24.

O Presidente do Rotary Clube de Divinópolis Oeste, 
William Tadeu Parreira e o Governador Fernando 
Caputo  abriram os trabalhos dando as boas vindas aos 
participantes do seminário que se constituiu de três 
partes. Na primeira parte houve uma transmissão online 
de palestra sobre a Fundação Rotária pelo Coordenador 
Regional Assistente da região 29 Adalberto Menegazzo. A 
segunda parte se constituiu de um proveitoso debate 
sobre os fundos rotarios e projetos. Os participantes 
tiveram a oportunidade de fazer perguntas, tirarem 
dúvidas e esclarecerem pontos ligados ao tema do 
evento. A mesa dos debatedores foi composta pelo 
Governador Fernando Caputo, Governador Ângelo de 
Freitas (Comissão Distrital da Fundação Rotária), 
Governador Paulo Lima (Líder de Capacitação Distrital - 
LCD), Governador Antônio Élcio Coelho Sarto 
(Coordenador Assistente da Fundação Rotária do último 
triênio) e o rotariano Saulo Borges, responsável pela 
CADRE distrital e gerente do projeto de subsídio global 
Smile Ukraine. Os debatedores sob a condução do Líder 
da Capacitação Distrital Executivo (LCDE) Alécio 
Mendes, trocaram conhecimentos rotários e interagiram 
com os presentes. Estiveram ainda presentes dando 
contribuição e enriquecendo o evento os Governadores 
Carlos Alberto Peçanha (que explanou sobre o Projeto de 
Coleta de Óleo do Rotary Club Divinópolis Leste), João 
Otávio Veiga Rodrigues e Patrícia Gonçalves Nogueira. 
Na terceira parte aconteceu a palestra do Governador 
Ângelo Antônio de Freitas que fez exposição sobre os 
projetos de Subsídios Distritais, sua importância e 
critérios de elegibilidade.

Aconteceu ainda a entrega, pelo Governador Caputo, 
das flâmulas de reconhecimento aos clube que fizeram 
as maiores doações à Fundação Rotária.

O protocolo do seminário foi conduzido pela 
companheira Paula Carolina Nunes do Rotary Club de 
Divinópolis Leste.

Presentes 70 participantes dos quais 62 rotarianos 
de 23 clubes.

O LCD Paulo Lima e LCDE Alécio Mendes avaliaram 
positivamente o evento destacando a boa interação com 
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os presentes que deu um aspecto dinâmico aos trabalhos e pontuaram que o evento encerrou o ciclo de 
doze (12) seminários e treinamentos disponibilizados aos rotarianos do distrito no primeiro semestre 
do ano rotário do Governador Caputo, que se iniciou com os pré-treinamentos (PETS I e PETS II, GATS e 
Assembleia Distrital), Seminário dos Coordenadores Regionais (Fundação Rotária, DQA e Imagem 
Pública), quatro Seminários Virtuais Setoriais (Fundação Rotária, DQA e Imagem Pública), Seminário 
Distrital Presencial de DQA e Imagem Pública, Seminários Distritais Presenciais da Fundação Rotária – 
Sul e Norte.

O Governador Fernando Caputo entregou os Certificados de agradecimento aos participantes e, 
juntamente com o Presidente Eleito do Rotary Club de Divinópolis Leste Henrique Barcelos, encerrou o 
evento, agradecendo aos organizadores dos Rotary Clubs de Divinópolis Leste e Oeste pela logística 
disponibilizada e empenho de seus companheiros e companheiras em receber bem a todos.
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GOVERNADOR VISITA À
PRESIDÊNCIA DA FUVS

O Governador, Fernando Caputo, 
juntamente com outros membros da 
associação de Pouso Alegre, visitou a 
presidência da Fundação de Ensino 
Superior do Vale do Sapucaí (FUVS) na 
tarde desta sexta-feira, dia 16 de 
dezembro. Eles foram recebidos pelo 
presidente da FUVS, Pythagoras de 
Alencar Olivoti, e o diretor executivo da 
FUVS, Igor Nogueira Oshiro.

Entre outros assuntos tratados falou-se 
da intenção dos membros da Fundação 
Rotária em apoiar parte da construção do 
Hospital Oncológico Samuel Libânio com 
fornecimento de equipamentos para salas 
de pequenas cirurgias. “Nós vamos 
trabalhar em conjunto mobilizando os 
clubes de toda região para buscar recursos 
para esse projeto de equipar essa área de 
pequenas cirurgias. Daremos nosso 
melhor para ajudar esse Hospital 
Oncológico”, afirma o governador do 
Rotary Distrito 4560, Fernando Caputo.

O presidente da FUVS, Pythagoras de 
Alencar Olivoti, disse que vê com muito 
otimismo essa parceria do Rotary Club 
com o Hospital Oncológico Samuel 
Libânio. “Estamos muito esperançosos 
com essa parceria, pois sonhamos com a 
v i a b i l i z a ç ã o  d e s s a  o b r a  q u e  é 
fundamental para saúde no Sul de Minas. A 
contribuição e a parceria do Rotary Club 
será muito importante para nossa 
instituição e para toda a população da 
nossa região”, conta o presidente da 
FUVS.

“Temos essa intenção e estamos 
começando a formalização junto a outros 
Clubs Rotarys da nossa região, buscando 
parcerias para que possamos apresentar 
um projeto à Fundação Rotary. Minha 
expectativa também é muito positiva”, 
explicam os membros do Rotary de Pouso 
Alegre.



- 23 -Dezembro - 2022

VISITAS OFICIAIS
Rotary Clube de Itanhandu

O Clube de Itanhandu recebeu o casal 
governador no dia 07 de novembro, com 

todos os companheiros, conforme a 
tradição, no Marco Rotário.

Logo após a chegada, o casal visitante 
foi conhecer o Hospital dos Olhos, uma 

unidade especializada no tratamento 
oftalmológico de mais de 130 cidades do 

Sul de Minas.
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O almoço foi servido no Lírio da Serra. Por volta das 15 horas o governador foi convidado a tomar um 
café com os companheiros no Amo Queijo enquanto a coordenadora Helenice era recepcionada pela 
presidente Camila Quintanilha e demais companheiras e cônjuges, também no Amo Queijo, onde 
puderam se deliciar com as várias qualidades de queijo produzida nas Terras Altas da Mantiqueira.

Houve ainda a 
assembleia com a 
presidente, 
secretário e 
Rotaract.

A noite marcou o 
encerramento da 
visita com uma 
festiva, com 
apresentação da 
Coordenadora 
Helenice do projeto 
Casinha Feliz e sua 
importância no 
combate a Polio e 
com uma conversa ao 
estilo do Governador 
Caputo, objetiva e 
direta nas questões 
rotárias. 

Levantou-se durante a visita uma possibilidade de um projeto de atenção à população de forma 
itinerante, ou seja, atendendo os pacientes através de uma unidade móvel nas diversas localiddes 
do sul de Minas.

A Coordenadora Helenice ficou emocionada 
ao receber um vaso com a flor Hortênsia,  
símbolo de  sua campanha contra a 
Poliomielite.



- 25 -Dezembro - 2022



VISITAS OFICIAIS
Rotary Clube de Itapecerica
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Visita da Coordenadora 
Helenice no Cantinho da 
Amizade, onde está 
preservado o arcevo da 
entidade.

Chá da Amizade oferecido a 
Coordenadora Helenice na Casa da 
Amizade de Itapecerica. Momento 
de muito aprendizado.  
A Coordenadora  Helenice se 
emocionou demais com a 
homenagem e deferência  
recebida. Pelas palavras proferidas 
a seu respeito , pela     
"bonequinha igualzinha a ela" Um 
mimo confeccionado por uma  
artesã  de nossa querida 
Itapecerica. Não  pode conter as 
lágrimas. Foi só  emoção..
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VISITAS OFICIAIS
A Casa da Amizade de Oliveira recebe

a Coordenadora Helenice Caputo.
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Rotary Club Elói Mendes

Empresa Cidadã 2022-23

A Casa da Amizade de 
Oliveira recebe a 
Coordenadora Helenice 
Caputo num ambiente 
aconchegante, harmonioso  
com muitos mimos e 
expressões  de carinho, onde 
nossos corações  se tocam.



Governador Fernando e Helenice Caputo chegam a cidade de Itaúna e são recepcionados no Marco 
Rotário pelos companheiros dos 03 clubes.

Governador Fernando e 
Helenice Caputo visitam a Gruta 
de Nossa Senhora de Itaúna.

Durante a visita do casal governador 2022/23 Fernando Caputo e Helenice, eles 
tiveram oportunidade de conhecer o trabalho da FAMÍLIA CURUMIM.

VISITAS OFICIAIS
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Rotary Clubes de Itaúna



Boa conversa sobre o movimento 
rotário, sobre trabalho 
voluntário, companheirismo e os 
projetos de Rotary de Itaúna em 
parceria com o empresariado 

Troca de 
lembranças, 
presentes e 

flâmulas entre o 
casal governador 

e Rotary de 

18° Reunião 
Ordinária do 
Rotary de Itaúna 
Cidade 
Universitária, 
festiva de 
recepção do Casal 
Governador.

Visita com nosso Governador 
Fernando Caputo a Marka Veículos!
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Reunião administrativa com o Governador 
2022/23 Fernando Caputo no áudio do Number 
One. Momento importante em que os 
presidentes das comissões falam de suas 
atividades e metas dentro com Clube.

A reunião do Rotary de Itaúna Cidade Educativa, foi realmente festiva!
Além das presenças do Governador 2022/23 Fernando Caputo e sua esposa Helenice, que foram o 
centro das atenções e abrilhantaram nossa reunião, fizemos a entrega de 4 títulos de Companheiro Paul 
Harris e duas safiras.
Os agraciados, que contribuem muito com o Rotary de Itaúna Cidade Educativa de forma direta ou 
indireta, são: Jeffinho, Rosângela, Marise, Valdirene, Vivaldo e Wellington.

Um momento muito especial foi a apresentação 
da coordenadora distrital 2022/23 da Casa da 
Amizade senhora Helenice Caputo.
Em suas palavras, ela deu seu depoimento pessoal 
de fé a Nossa Senhora Aparecida, contando sua 
história, explicou a trajetória da poliomielite, 
contou sobre a Campanha Pólio Plus e da criação 
da Casinha Feliz, projeto da Associação das 
Senhoras de Rotarianos (ASR).
Em seguida, nossa secretária Marise levou a 
Casinha Feliz até os presentes, que puderam 
fazer suas contribuições.



Um mimo o Chá da Casa da Amizade de Itaúna para a Coordenadora Helenice Caputo. 
Encantador! 

A Coordenadora Helenice se emocionou ao ser presenteada com a Nossa Senhora de Itaúna 
e as demonstrações de carinho e apreço
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ASR de Itaúna
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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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em ação

Sabia que, no Brasil, mais de 25% das 
pessoas que menstruam não têm acesso 
a absorventes? Por esse motivo, muitas 
deixam de ir à escola ou recorrem a itens 
arriscados, como toalhas, folhas de 
papel ou miolo de pão, durante o ciclo.

Vamos, juntos, mudar essa realidade em 
Arcos?

Tem alguma dúvida? Entre em contato 
com o Club.

@rotaractarcos

É com muito entusiasmo que nosso clube 
anuncia a 2ª Edição do Projeto Ho Ho 
Hotaract, ainda melhor que a 1ª edição! 
Esse ano estamos em parceria com 
@cdlitauna @aceitauna e nosso Rotary 
padrinho @rotarycidadeuniversitaria! A 
Campannha Seja Presente e Ho Ho 
Hotaract estão unidos para proporcionar 
um final de ano com muito amor, 
esperança e prosperidade para as 
famílias Itaunenses. Contamos com o 
apoio de todos

Rotaract de Arcos

Rotaract de Itaúna
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Empresa Cidadã 2022-23

Rotary Club de Pouso Alegre Sul

em ação

Em 2023 se iniciará a cobrança de cota per 
capita dos Rotaract Clubs. A cobrança será anual, 
e o valor será de US$ 8,00 por associado de clubes 
baseados em comunidade e US$ 5,00 por 
associado de clubes baseados em universidades.

Embora o valor seja estipulado em dólar, a 
cobrança será feita em reais. O dólar rotário 
utilizado na conversão será correspondente ao do 
mês da emissão da fatura e valerá para todo o 
ciclo da per capita.

As faturas devem ser pagas em sua emissão. O 
não pagamento no limite de 120 dias da emissão 
implicará na terminação do clube, existindo a 
possibilidade de reinstalação dentro de 150 dias 

da terminação. Isso irá acarretar uma taxa de 
reinstalação de US$ 3,00 por associado e quitação 
de todos os saldos.

Nesse momento, é de extrema importância 
atualizar o quadro associativo para possibilitar 
que a fatura reflita o número correto de 
associados. Vale destacar que, após a emissão da 
fatura, não há possibilidade de correção. Por isso, 
é necessário ainda indicar os dirigentes atuais, 
pois o envio da fatura será feito a eles.

Dúvidas sobre este assunto devem ser 
direcionadas ao departamento financeiro do 
RIBO, pelo e-mail carlos.araujo@rotary.org.

Início do Pagamento de Per Capitas

Atenção!!
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CLUBES EM AÇÃO

O projeto é  do Rotary Club de Itapecerica, inspirado pela companheira Ligia Melo Araujo. Foi feito uma 
visita ao Cartório onde se propôs que para cada pai que fosse registrar o nascimento do filho, fosse dado 
o compromisso de plantar uma árvore.  Ele já sai do Cartório com a muda de árvore, doada pela 
prefeitura, e um certificado de reconhecimento e compromisso de plantio e cuidado. Pode ser 
frutífera, ornamental ou do campo.

Lançamento do Projeto
"Uma Árvore para cada Crianças“
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CLUBES EM AÇÃO

Rotary Itaúna Cidade Universitária marcou presença no XLVIII Instituto rotário realizado em Lima/Peru, sendo 
representado pela vice presidente da gestão 22/23 Júlia Pereira.

Na oportunidade, o direitor de Rotary International e organizador do encontro Júlio Santisteban, foi 
presenteado com uma camisa do 16* Passeio Ciclístico, importante projeto do clube que visa contribuir com a 
fundação rotária e flâmula do Rotaract Club de Itaúna.

A participação no evento possibilitou a interação com diversos distritos internacionais, ampliando a potencial 
parceria para futuros subsídios em projetos distritais e globais, além do importante e estreito contato com 
Rotary de Chaclacayo, promovido pelo governador distrital gestão 21/22 José Carlos de Azevedo.

Além da participação no evento, foi promovido um intercâmbio nos principais pontos do País como Callao, 
Cuzco e Machupicchu. Rotary abre oportunidades e é um importante instrumento de servir para transformar 
vidas. 

Rotary Itaúna Cidade Universitária
no XLVIII Instituto Rotário em Lima/Peru



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

Casa da Amizade de Itaúna
Casa da Amizade de Itaúna fazendo a 
entrega dos lenços arrecadados na 
campanha do outubro rosa, na Avacci
Com a venda dos  lacres, a Casa da Amizade 
de Itaúna  conseguiu comprar duas cadeiras 
de roda e  um andador doados à  Associação 
São  Vivente de Paula.

Empresa Cidadã 2022-23

Rotary Club de Guaxupé

Casa da
Amizade de
Divinópolis
Oeste

Casa Da 
Amizade 

Divinópolis 
Oeste entrega 
alguns lenços  

posteriormente 
a campanha 

Outubro Rosa.



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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