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Mensagem do Governador
Fernando Caputo

Ano Novo, novas expectativas, esperanças que se renovam. Que todos nós tenhamos 
um ano com saúde, muita paz e cheio de realizações na vida pessoal, profissional e em 
Rotary.

Tivemos, agora em janeiro, a realização do processo de seleção dos jovens que se 
inscreveram para o Programa de Intercâmbio de Jovens, programa este já consagrado e 
sempre esperado. 

Nosso próximo Governador participou da Assembleia de treinamento, que com 
certeza o preparou para fazer uma gestão que venha conduzir o nosso Distrito a novos 
caminhos, de sucesso, de motivação e de conhecimento sobre a nossa maravilhosa 
Instituição.

Continuamos com o enorme desafio de crescer nosso Quadro de Associados. Tivemos 
um crescimento significativo até começo de dezembro, mas, como acontece todo ano, 
uma queda muito importante aconteceu ao final do ano.

 Mister se faz que voltemos ao trabalho feito pela grande maioria dos clubes que 
admitiram muitos novos associados. É fundamental trabalharmos a retenção dos 
companheiros que já fazem parte do clube, pois se continuamos perdendo esses 
companheiros o importante trabalho de trazer novos associados não tem o resultado 
esperado.

Vamos agir, com esperança e garra, para recuperar os companheiros que saíram e 
para trazer novos, que tenham o perfil adequado para nossos clubes. 

Precisamos trabalhar para manter a história do Distrito 4560, vamos sair de vez do 
risco de redistritamento, mostrando que somos rotarianos resilientes e dedicados às 
causas do nosso querido Rotary.

Contem conosco, sempre,

Fernando, Helenice e nossa Equipe Distrital
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Mensagem da Coordenadora
Helenice Silva Demartin Caputo

Janeiro , mês dos Serviços Profissionais e, coincidentemente, reiniciamos nossos trabalhos.

Queridas companheiras das ASR's, vocês são a Alma dessa Ins�tuição. Ela é forte porque vocês são 
fortes, imprimem cada uma a sua maneira de ser, de atuar, criar, envolver e realizar com galhardia, 
competência e amor no coração, colocando seus dons profissionais para servir;

Além dos papeis que exercem como mães, esposas, cuidadoras e nas diversas a�vidades profissionais 
e empresariais, que exercem com grande competência, possuem a capacidade de abarcar grandes 
responsabilidades no exercício do servir, de maneira única imprimindo sua força interior, fazendo a 
diferença. 

Somos fortes, frágeis, amorosas, batalhadoras, incansáveis, líderes.
Nossa missão: Ser Mulher, com todas as habilidades de nossa natureza, liderar com compaixão, pelo 
exemplo; inspirando, mo�vando, promovendo a confiança, sendo parceiras do bem;

Gra�dão por estarem conosco nessa caminhada, realizando seus trabalhos com comprome�mento, 
responsabilidade, sendo firmes no ideal de servir, com imaginação, com eficácia e de forma 
humanitária. 

Com a graça de Deus, concluímos nosso primeiro semestre de trabalho. Somos vencedoras.

Fomos recebidos sempre com muito carinho e deferência em nossas visitas, vivemos momentos de 
grande emoção e alegria por constatarmos que apesar das intempéries, todos se mostraram  
resilientes, confiantes de que – servir vale a pena -  sabendo que nossos corações vibram a cada  ação 
que promove o bem, sem discriminação, com a mente e o coração abertos, repletos de esperança; 
estamos colaborando para a construção de uma mundo melhor. 

Vivenciamos momentos de grande aprendizado, de experiências boas e não tão boas que nos fizeram 
crescer como ser humano e, que no meu caso, aumentou a minha fé e a certeza de que podemos 
vencer os desafios quando temos Deus em nosso coração e propósitos elevados.
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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!“ ”Helenice Caputo

Com humildade peço que me desculpem quando houveram falhas, mas o intuito era sempre nobre e 
buscando superar meus limites.

Conclamamos a todas para complementarem nesse segundo semestre, nossas metas es�puladas 
com entusiasmo e firmeza, com a certeza que podemos fazer a diferença, podemos transformar, e 
que a imaginação nos permite chegar a resultados expressivos.

Temos desafios a vencer com relação à erradicação da Poliomielite e nosso trabalho é árduo, mas 
contamos com o apoio das casas da amizade, rotarianos, interac�anos, rotarac�anos.

Sejamos desbravadores; unidos, nós temos a FORÇA.

“Que nossa passagem pela vida seja para encantar as pessoas, fazer rir, espalhar amor, luz, paz”

Abraço fraterno de Helenice Caputo e Fernando Caputo
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MENSAGEM DA PRESIDENTE DO ROTARY INTERNATIONAL

JENNIFER JONES
Presidente do Rotary International



- 8 -Janeiro - 2023

Mensagem do presidente do Rotary Brasil
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Visitas aos Clubes

16

18

19

25

30

Segunda-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Quarta-feira

Segunda-feira

Rotary Club de Campo Belo

Rotary Club de Boa Esperança

Rotary Club de Ilicínia

Rotary Club de Guapé

Rotary Club de Campestre

Rotary Club de São Tiago

Campo Belo

Boa Esperança

Ilicínia

Guapé

Campestre

São Tiago

JANEIRO - 2023

Reuniões do Colégio de
Governadores

03 de Fevereiro

19 de Maio

A definir

4ª Reunião Colégio Governadores 2022-23

5ª Reunião Colégio Governadores 2022-23

Posse Colégio Governadores 2023-24

Sede do Rotary

Programa

A definir

Três Corações

Caxambu

Itanhandu

Reuniões do Colégio de
Coordenadoras

03 de Fevereiro

19 de Maio

A definir

4ª Reunião Colégio Coordenadoras 2202-23

5ª Reunião Colégio Coordenadoras 2022-23

Posse Colégio Governadores 2022-23

Sede do Rotary

Programa

A definir

Três Corações

Caxambu

Itanhandu

Eventos Ano Rotário 2022/23
04 e 05 de fevereiro 

03 de fevereiro

03 de fevereiro

março de 2023

março de 2023

abril de 2023

19 de maio

19 de maio

19 de maio

20 de maio

27 de maio

31 de maio

A definir

A definir

A definir

GATS / Gas e Equipe Distrital 2023-24

4ª Reunião Colégio Governadores 2022-23

4ª Reunião Colégio Coordenadoras 2202-23

Treinamento Equipe ASR 2023-24

PETS - Governador 2023-24

Assembleia Distrital - Governador 2023-24

5ª Reunião Colégio Governadores 2022-23

5ª Reunião Colégio Coordenadoras 2022-23

Conferência Governador  2022-23

Conferência Governador 2022-23

Convenção Internacional de RI

Convenção Internacional de RI

Posse Colégio Governadores 2022-23

6ª Reunião/Posse Coord. ASR e Equipe 2023-24

6ª Reunião/Posse Governador 2023-24

A definir

Sede do Rotary

Sede do Rotary

A definir 

A definir

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

Programa

A definir

A definir

A definir

Três Corações

Três Corações

Três Corações

A definir

A definir

A definir

Caxambu

Caxambu

Caxambu

Caxambu

Melbourne

Melbourne

Itanhandu

Itanhandu

Itanhandu







VOCÊ JÁ
CONHECE
NOSSAS
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Acesse e fique
por dentro das
notícias, eventos
e os informativos
do nosso DISTRITO

www.rotary4560.org.br

@distrito4560
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Serviços
Profissionais

mês d

A Avenida de Serviços Profissionais ficou 
conhecida como Avenida da Sinceridade, 
motivadora do princípio que estabelece o 
reconhecimento do mérito de toda ocupação útil e 
a difusão das normas de ética profissional. Os 
Serviços Profissionais de que o Rotary se ocupa 
neste mês de janeiro constituem importante 
veículo pelo qual nossa organização promove e 
apoia a aplicação e adesão aos mais altos padrões 
de ética em todas as ocupações úteis e idôneas, 
advogando lealdade aos empregadores e 
empregados, e tratamento justo tanto para eles 
quanto para os concorrentes, o público e todos 
aqueles com os quais se têm relações profissionais 
ou de negócios.

O s  Se r v i ço s  Profi s s i ona i s  s i gn ificam 
particularmente a obrigação de cada detentor de 
uma classificação no Rotary divulgar esses 
princípios em todos os seus relacionamentos de 
negócio e de profissão com os não rotarianos, de 
forma a estimular-lhes o interesse pela nossa 
organização. Igualmente, compartilhar com os seus 
companheiros rotarianos os ideais do seu próprio 
trabalho ou profissão. Paralelamente, oferecem 
aos jovens orientação vocacional, informações 
sobre determinadas profissões e assistência na 
escolha de uma profissão.

Independentemente da maneira como os 
Serviços Profissionais são abordados, é por 
intermédio deles que os rotarianos reconhecem o 
valor de todas as profissões úteis e demonstram o 
compromisso com os altos padrões de ética em 
todos os negócios e profissões.

Neste ano em que festejamos o centenário da 
nossa Fundação Rotária, cabe lembrar aqui que ela 
pode atuar nos Serviços Profissionais, patrocinando 
a realização de Prêmios Rotários de Liderança 
Juvenil (Ryla) e encontros de formação profissional 
de Interact e Rotaract Clubs. Além disso, a nossa 
Fundação, principalmente, patrocina bolsas de 
estudo para cursos de graduação e pós-graduação, 
incluindo as Bolsas Rotary pela Paz.

A classificação no clube a que pertencemos tem 
certamente muito a ver com o motivo pelo qual 
ingressamos no Rotary. É muito provável que 
alguém tenha visto seu potencial como rotariano 
por você ser uma pessoa respeitada em seus 
negócios ou em sua profissão.

Todo Rotary Club é uma amostra representativa 
da população profissional e empresarial de sua 
comunidade, o que garante a diversidade de 
experiências e perspectivas pelo nosso sistema de 
classificação. As classificações e os Serviços 
Profissionais caminham juntos e, assim como os 
rotarianos representam suas profissões no Rotary, 
eles também representam o Rotary em suas 
ocupações.

* O autor é José Ubiracy Silva, diretor 2015-17 do 
Rotary International.



1. Por que se associou ao Clube?

Para oferecer os meus conhecimentos profissionais, para 
propiciar oportunidades aos jovens, para atender as necessidades 
especiais de outros e para melhorar a qualidade de vida de minha 
comunidade. 

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

No Rotary clube Alfenas Norte: fui presidente, 
vicepresidente 4 (quatro) vezes, protocolo por 10 
(dez) vezes, desenvolvimento do quadro social 12 
(doze) vezes. 

3. Qual é o seu lema de vida? 

“Dar de si antes de pensar em si”, que é o lema 
de todos os rotarianos.

4. Cite um companheiro que mais 
admira? 

 Sinceramente são muitos, mas citarei um 
apadrinhado que levei para o nosso clube a 

mais de cinquenta anos: Dr. Sálvio Gonçalves.

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

você tenha orgulho de ser rotariano? 

 São as campanhas que desenvolvemos no clube 
visando ajudar os mais necessitados. Como o banco de 
cadeira de rodas onde emprestamos mais de 1500 
cadeiras aos que necessitam. 

6. Que transformação o clube proporcionou 
a você? 

Foi ver a vida de uma outra perspectiva com mais 
amor e companheirismo por nossos semelhantes. 

7. Quais os desafios que você teve como 
Rotariano?

 Foi quando nosso clube passou por uma má 

CONVERSANDO COM OS
ROTARIANOS DO DISTRITO 4560

Há 52 anos ininterruptos, o companheiro  “Marcos José Duarte Dias” se mantem presente junto 
ao Rotary; acompanhado atualmente de Genro e Neto,  formam uma bela família de rotarianos. Hoje 
teremos o  prazer de entrevistar um dos companheiros mais  antigos junto ao Rotary Clube de Alfenas 

Norte do distrito 4560 área-5.

Marcos José Duarte Dias

- 14 -Janeiro - 2023



administração, sendo abandonado por muitos 
c o m p a n h e i r o s .  C o l o c a r  o  c l u b e  e m 
funcionamento novamente foi um grande 
desafio. 

8. O que você mais gosta no Rotary? 

 Sinceramente, o nosso companheirismo e a 
grande amizade entre os companheiros e seus 
familiares.

9. Sugestão para aumentar o quadro 
associativo do distrito? 

 A única maneira de reter o quadro 
associativo de um clube é atuando dia e noite 
em prol de nossa sociedade mais necessitada. 

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

 Criar consciência e ser atuante: consciência é 
a virtude que nos permite examinar e julgar 
moralmente os nossos próprios atos e com isso 
encontrar o resultado provocado no mundo e nas 
outras pessoas por meio dos nossos erros ou 
acertos.
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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

- 16 -Janeiro - 2023
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AJUDE A SALVAR VIDAS
DOE ROTARY DOE VIDA

A coordenadora do Hemominas Passos fez um 
Grupo para nós quando fizermos as doações de 
sangue em nome do Rotary Distrito 4560

É só o companheiro se identificar o nome da 
campanha “ Doe Rotary + Doe Vida “

Desta forma os companheiros próximos ao 
Hemocentro de Divinopolis também poderam 
fazer suas doações ao se identificar.

Assim o objetivo de levar o maior número de 
Pessoas possível a doar sangue ao convidei seu 
Rotary Club começa agora.

Uma união que deu certo:

Ÿ RC Arcos
Ÿ RC Lagoa da Prata
Ÿ RC Pains
Ÿ RC Piumhi
Ÿ RC Pimenta
Ÿ RC MAR DE MINAS Pimenta
Ÿ RC Capitólio



VISITAS OFICIAIS
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Rotary Clube de Pains

No dia 05 de dezembro os companheiros do Rotary Club de Pains receberam o casal governador 
para a visita oficial ao clube.

Recepcionados no Marco Rotário, Governador Fernando Caputo e a Coordenadora das ASRs, 
Helenice, tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre os projetos abraçados por 

estes companheiros.
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Uma grata surpresa neste clube também é o compromisso com às novas gerações. Os jovens 
piumhienses estão conectados com o Rotary!
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VISITAS OFICIAIS
Rotary Clube de Pimenta 

Mar de Minas
O casal governador foi recebido pelos 

companheiros do Rotary Club de Pimenta 
Mar de Minas no no Trevo da cidade, 
como de costume, no dia 06 de 
dezembro, dando-lhe as boas vindas!

Em seguida foram ao encontro do 
Prefeito Geovanio Macedo.

O governador Fernando Caputo e a 
Coordenadora Helenice também 
visitaram a Santa Casa de Misericórdia de 
Pimenta, que recebeu o benefício 
proveniente de um Projeto de Subsídio 
Distrital e a Escola Estadual Padre José 
Espíndola, com projetos realizados pelo 
Clube. 

Após o almoço reuniram-se com 
Conselho Diretor e mais à tarde 
aconteceu a Assembleia geral juntamente 
com a Festiva de Visita Oficial.
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Coordenadora das ASR'S Helenice S. 
Demartin Caputo explanando sobre a 
Poliomielite e   o Projeto da Coordenadoria  
"Cofrinho Anti-Pólio"  "Casinha Feliz»
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Mascotinha Ana 
Luiza passando o 
Cofrinho Anti-
polio que virou 
Casinha Feliz por 
receber doações 
que revertem 
para a Fundação 
Rotária no 
combate à 
Poliomielite.

A 

Casinha 

ficou 

muito 

feliz!

Seis novos companheiros empossados na Visita do Governador 
Fernando Caputo.
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Governador Fernando Caputo explanando sobre a 
importância  de ser  rotar iano para a 
comunidade, para si mesmo, para a humanidade, 
honrando o IDEAL DE SERVIR.
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Governador 
Fernando Caputo 
com a 
intercambista 
Joseline Apio, de 
Ugana, na África.



VISITAS OFICIAIS
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Rotary Clube de Arcos

No dia 07 de dezembro aconteceu a visita oficial do casal 
governador ao Rotary Club de Arcos. Chegando no trevo da 
cidade, o casal foi recebido pelos sócios do clube.

Os locais visitados foram a APAE onde foi entregue 
oficialmente o projeto de subsídio Distrital: tatames para sala 
de fisioterapia e o asilo onde tem grande atuação do clube que 
já recebeu projeto de subsídio: sala de enfermagem e 
computador. 
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Durante a festiva 
também aconteceu 
a homenagem ao 
Sócio Honorário 

Antônio Cardoso - 
sócio fundador.
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À noite aconteceu a 
festiva com posse de 

novo associado.



VISITAS OFICIAIS
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No dia 12 de dezembro, para a última reunião 
deste ano, o Rotary Club de Machado recebeu a 
visita do Governador do Distrito 4560 de Rotary 
Internacional, Fernando Caputo, e sua esposa, 
Helenice Caputo, que também é Coordenadora 
Distrital.

Na ocasião, ainda foram homenageados 
Wellington e Keila, do grupo de doadores ‘Doe 
Sangue, Doe Vida’, pelos serviços prestados em 
nossa comunidade e ainda ocorreu a posse do 
novo associado José Geraldo Costa Torres.

A visita do Governador aconteceu com a 
recepção no marco rotário na parte da manhã, em 
seguida foi realizada uma assembléia com os 
companheiros do clube e uma reunião com a 
diretoria. Na parte da tarde o Governador 

Fernando Caputo visitou os projetos da AMACA – 
Associação Mariana de Apoio à Criança e 
Adolescente. Durante a solenidade, o presidente 
Rosemar Brigagão presenteou o Governador com 
uma a cesta repleta de produtos desenvolvidos na 
cidade e uma placa.

Estiveram presentes na reunião festiva, o Vice 
Prefeito Municipal de Machado Joel Nogueira 
Mendes, o presidente da AMACA José Hernani 
Conti Neves, o Governador Assistente da Área 05 
Daniel Mendes, o Sr. João Thomaz representando 
o Rotary Club Alfenas Norte, o Coordenador dos 
projetos da AMACA Charles Vieira, o sócio 
veterano do Rotary Club de Machado Luiz Gonzaga 
de Lima além dos companheiros do clube e seus 
familiares. A reunião foi conduzida pelo protocolo 
Roberto Felisbino.

Rotary Club de Machado
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Rotary Club Elói Mendes

Empresa Cidadã 2022-23



VISITAS OFICIAIS
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Nos dias 13 e 14 de dezembro, os clubes Alfenas e Alfenas Norte se uniram para receber o casal 
governador no Marco rotário da cidade.

Rotary Clubes de Alfenas

O casal governador foi levado em visita â Associação Vida Viva - Sede e Projeto, Creche Cemei Pedro Paulo de 
Oliveira, Empresa Unifi - indústria, Têxtil e da moda brasileira e Unifal.

À noite os dois se uniram para a festiva da visita 
do casal governador. Cl ima de muito 
companheirismo e alegria marcou a data! 
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Visita à Associação  Viva Vida, em Alfenas, 
com os companheiros dos clubes.
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VISITAS OFICIAIS
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No dia 15 de Dezembro de 2022, o Governador do Distrito 4560 Fernando Caputo e a Coordenadora 
Helenice visitaram a cidade de Carmo do Rio Claro.

Na chegada, foram recepcionados pelos rotarianos no marco rotário, de onde seguiram para a 
realização de uma assembleia com os companheiros do clube e reunião com a diretoria.

Rotary Club de Carmo do Rio Claro



- 39 -Janeiro - 2023

Após o almoço, o Governador visitou o 
projeto ‘Jogando Junto’ realizado pela 
Associação Vila Nova, que através de treinos 
esportivos assiste mais de 150 crianças e, com 
a parceria com o Rotary Club de Carmo do Rio 
Claro, poderá realizar a conclusão da Sede 
administrativa e da Quadra.

A noite aconteceu a Reunião Festiva de 
Visita do Governador, onde aconteceu a 
posse do Companheiro Pablo Moreira Freire e, 
também a comemoração dos 73 anos do 
Governador Fernando Caputo, celebrados 
com muita alegria e entusiasmo.

Além da família rotária e convidados, 
estiveram presentes o Prefeito Municipal 
Filipe Carielo, que presenteou o clube com 
bandeiras do Brasil, do Estado de Minas Gerais 
e do município e, o Tenente da Polícia Militar 
Izildo Alves Soares Junior.

Na oportunidade todos puderam conhecer 
os principais projetos entregues pelo clube, 
tais como: a doação de um Centro de 
Enfermagem ao Lar do Idoso, uma Sala de 
Fisioterapia à APAE, construção de um cruzeiro 
no Pico São Gabriel e, recentemente a doação 
de R$11.000,00 (onze mil reais) ao Hospital 
Regional do Câncer de Passos, R$250.000,00 
(duzentos e cinquenta mil reais) para o 
Hospital São Vicente de Paulo para a compra 
de equipamentos e, a doação do Projeto de 
Reforma da Sede e Quadra da Associação Vila 
Nova, dentre outras importantes realizações.

Com 52 anos de fundação o clube cumpre 
seu papel, atento às demandas da 
comunidade, entrando em ação para causar 
mudanças duradouras.
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Empresa Cidadã 2022-23

Rotary Club de São Tiago



reserve as datas e participem!

CONFERÊNCIACONFERÊNCIACONFERÊNCIAda diversidade

Reserve ea data!

19 e 20 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

Ser rotaractiano, é estar ligado a um 
propósito de vida, onde o prazer e a 
alegria estão relacionadas ao ato de 
servir! É construir amizades verdadeiras 
em um ambiente de cooperação, 
sinergia e cumplicidade. É ter o orgulho 
de carregar o bóton no peito, prazer em 
ajudar, fazer a diferença na comunidade 
e merecer o título de companheiro. É 
acreditar que o clube faz diferença nas 
nossas vidas e juntos, fazemos a 
diferença no mundo! Hoje me sinto 
realizado, mais humano, líder e carrego 
em minha alma o eterno prazer sobre 
“dar de si, antes de pensar em si.” Como 
herança do movimento tenho grandes 
(as melhores) amizades, experiências 
inesquecíveis e o sentimento de que 
tudo valeu a pena!

Mateus Felipe Fonseca Rabelo

Presidente - Gestão 2004/2005

VI Gincana das Crianças e como sempre, 
maravilhosa! Que dia incrível ao lado 
dessas lindezas. Valeu turma!!!

Rotaract de Itaúna

Rotaract de Piumhi



em ação

Hoje, dia 22 de dezembro, o Interact 
Club de Boa Esperança realizou o projeto 
de Natal no Instituto Mayara Masson. 
@institutomayaramasson

#interactclub #interact

Interact de Boa Esperança

Domingo (11), o Interact Club de Cristais 
juntamente com o Rotary Club de 
Cristais, realizou o plantio de árvores na 
fazenda do presidente do Rotary 
Wenscelau!!

Interact de Cristais
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CLUBES EM AÇÃO

Rotary Club de Lavras Sul doa
materiais didáticos para Apae-lavras

Na manhã desta quinta-feira (08/12) o Rotary Club 
de Lavras Sul entregou uma doação na sede da APAE-
Lavras de materiais didáticos para tratamento da 
Disfunção de Integração Sensorial de crianças e 
adolescentes atendidas por aquela instituição dentro 
do Projeto da “Sala de Integração Sensorial”.

O Projeto “Sala de Integração Sensorial” visa a 
implantação de nova abordagem de atendimento no 
serviço de Terapia Ocupacional, abrangendo, ainda, 
outros serviços e especialidades da APAE de Lavras. 
Tem por objetivo o tratamento de Disfunção de 
Integração Sensorial de crianças e adolescentes que 
prejudicam direta ou indiretamente seu 
desenvolvimento neuropsicomotor, assim como 
disfunções em habilidades de atividades de vida 
diárias, atividades escolares (auxiliando no processo 
de alfabetização, disfunção em habilidades 
comunicativas e de socialização, além das 
habilidades cognitivas). Serão beneficiadas cerca de 
75% da clientela atendida na APAE de Lavras, com 
idade entre 0 a 13 anos, hoje compondo um total de 
284 usuários, podendo este número se elevar 
considerando a crescente demanda de crianças com 
necessidade de apoio e assistência na saúde e 

educação nesta instituição inclusive as famílias que 
dele necessitarem e que não conseguiriam ter acesso 
à terapia de Integração Sensorial por meios 
particulares e privados.

O material foi adquirido através do Projeto de 
Subsídio Distrital do Rotary Club de Lavras Sul – 
Distrito 4560 e entregue oficialmente à Diretoria da 
APAE, representada pelo seu Superintendente 
Fabiano José de Oliveira e pela Professora Holegma 
Maria Lima Nunes (Gerente de Captação, Suprimento 
e Patrimônio). A entrega foi feita pelo atual 
Presidente do Rotary Club de Lavras Sul, Wilson 
Raimundo Costa e pela rotariana Ana Maria Fagundes 
de Figueiredo, Presidente 2021-22, ano rotário em 
que o projeto foi concebido. Estiveram presentes 
ainda a Comissão do Rotary Lavras Sul responsável 
pelo encaminhamento do projeto, composta pelas 
rotarianas Selma Castejon Lima (Terapeuta 
Ocupacional), Maria Geralda R. Pereira (Psicóloga) e 
Cláudia Brito (Empresária).
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CLUBES EM AÇÃO

Rotary de Pouso Alegre  Arrecada
Presentes para 300 Crianças

Rotary Club de Pouso Alegre Sul realizou o Natal Solidário, na 
última sexta-feira (16), presenteando 292 crianças da Creche Jesus 
Maria José, localizada no bairro São Geraldo.

Por meio de uma campanha junto a padrinhos voluntários, o Rotary 
conseguiu confeccionar 292 kits com roupas, calçados, materiais de 
higiene pessoal e brinquedo. Os presentes foram entregues com a 
presença de Papai Noel em uma festa de Natal, com refrigerantes, 
cachorro-quente, pipoca salgada e doce, algodão doce, sorvetes, 
doces e brinquedos infláveis para recreação das crianças.
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Durante o evento estiveram presentes Gabriele Faggiani, Diretora do Movimento Social de Promoção 
Humana, entidade que administra as creches Jesus Maria José e Irmã Esther, Rolando Brandão, 
presidente do Rotary Clube Pouso Alegre Sul, vereador Leandro Morais, Renato Gavião, Delegado 
Regional da Polícia Civil em Pouso Alegre, Cristiano Rodrigues, Assessor de Comunicação da Polícia 
Civil, e os rotarianos Gizelda, Ulysses, Karina, Guilherme, Pabrine, Vera, Mauricio, Valter, Alécio, Luiz 
Henrique, João e Romero.

É o segundo ano que 
a c o n t e c e  o  N a t a l 
Solidário Rotary Club e o 
objetivo é que ocorra 
todos anos, já que a 
entidade incorporou ao 
calendário.
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CLUBES EM AÇÃO

Rotary Club de Lavras Sul Doa
Panetones para 67 Famílias

O Rotary Club de Lavras Sul, representado pelos 
rotarianos casal Governador Paulo Marcos e Selma 
esteve presente no evento doando Panetones da 
Amizade a 67 famílias das crianças que participam 
do projeto. A ação foi resultado das doações dos 
produtos por alguns associados do clube, que hoje 
tem como presidente o rotariano Wilson Costa.

Foi uma bela festa de congraçamento que reuniu 
as famílias e premiou todos alunos, atletas e 
colaboradores. Presentes a Diretoria do Instituto 
(Diretor-presidente Alessandro Rios, a Presidente 
Marcia Costa, o Gerente Executivo Hans Mendonça 
e o Prof. Ricardo Pacheco, idealizador do Projeto), 
a prefeita Municipal Jussara Menicucci, e a equipe 
da Secretaria Municipal de Esportes Lazer e 
Turismo (Rodrigo Pacheco – Secretário Municipal). 
Destaque para apresentação das crianças cantando 
o “Rap da Criançada”.

O Rotary Lavras Sul se sentiu gratificado de 
participar desta parceria e ajudar a fazer o Natal 
daquelas famílias um pouco mais feliz.

Parabéns a toda equipe
organizadora do evento!
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CLUBES EM AÇÃO

Rotary Club de Monte faz doações
para comunidades de nossa cidade.

O Rotary Club de Monte Sião trabalhando para a 
comunidade de nossa cidade, R$.400,00 para a Capoeira 
que faz um resgate de jovens em situação de 
vulnerabilidade, R$ 600,00 para a Associação de 
Proteção aos animais e R$ 20.000,00 para a APAE que 
cuida de mais de 60 crianças e ainda mais uma doação de 
U$1.000,00 para a Fundação Rotária para os projetos 
mundiais.

Empresa Cidadã 2022-23

Rotary Club de Pouso Alegre Sul

Parabéns a todos envolvidos
nesse projeto!
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CLUBES EM AÇÃO

Natal Solidário Rotary Club de Alfenas

Mais de mil kits serão distribuídos para crianças pelo Rotary Club de Alfenas

Rotary Club de Guapé realiza ação rotária com doação de roupas e alimentos. Parabéns caçulinha!

Ação rotária do Rotary Club de Guapé
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CLUBES EM AÇÃO

Rotary Club de Lagoa da Prata:
Nosso Natal foi ESPECIAL!

Não fizemos o tradicional natal 
pras crianças, esse ano fizemos 
algo especial para as pessoas que 
acabam não sendo lembradas 
nesse dia!

Fomos presentear pacientes, 
funcionários, Usuários, internos e 
Voluntários… Fomos na Fazendinha 
Novo Caminho, Fazendinha 
FARASVEC, Fazendinha Feminina 
ASFER, APAC, Hospital São Carlos e 
UPA.

Um agradecimento especial aos 
voluntários do Rotary Club de 
Lagoa da Prata que se dispuseram a 
estar nessa manhã fazendo o bem!
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CLUBES EM AÇÃO

Rotary Clube de Alfenas Norte

O Rotary Clube de Alfenas Norte com o seu poder 
agregador e prestígio realizou uma parceria inédita, 
em prol da comunidade alfenense, contra a fome 
com a participação 13 Centros Acadêmicos, 12 
Atléticas e 02 Empresas Junior da Universidade 
Federal de Alfenas.

Foi realizada uma campanha intitulada de “Natal 
sem Fome” contando com a participação de 24 
membros do clube e 150 acadêmicos voluntários, no 
dia 11 de dezembro de 2022, durante o perdurar das 
08h às 12h em vários bairros da cidade. Os voluntários 
pediram doações de porta em porta.

Neste interim de tempo foram coletadas 2 
toneladas de alimentos não perecíveis. Com essas 
doações foram montadas cestas básicas e elas foram 
revertidas para famílias em vulnerabilidade social de 
03 CEMEIs, Projeto Atos 29, Pastoral Social e Ação 
Social dos Anjos.

Ademais, o espírito altruísta do rotariano de servir 
a população, com o companheirismo e formação 
novos laços de amizade foram os legados partilhados 
não só pela população mas também pelos 
estudantes.



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

- 60 -Janeiro - 2023



DISTRITO 4560
EM AÇÃO
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ASR de Itapecerica participando do cortejo de natal da cidade!
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DISTRITO 4560
EM AÇÃO

Estas meninas da ASR de Iguatama
são um sucesso. Festiva de final de ano.

ASR de Boa Esperança
confraternizando em reunião festiva.

Empresa Cidadã 2022-23

Rotary Club de Guaxupé

#somosentervia

WWW.ENTERVIA.COM.BR



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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