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Setembro: Mês da 

Educação Básica e  

Alfabetização 

 

Sejam todos bem vindos 

a mais uma carta 

mensal.  Agradecemos a 

todos os rotarianos do 

Distrito 4560 pelo 

empenho e realizações 

que cada clube que 

tenho visitado está 

desempenhando.   

Neste mês o Rotary 

International dedica 

suas atenções à 

alfabetização e à 

educação, um tema que 

está entre as Ênfases do 

Presidente de Rotary 

International  

Ravindran.  Um olhar 

histórico sobre a 

alfabetização escolar no 

Brasil e no mundo, 

revela uma trajetória de 

sucessivas mudanças 

conceituais e, 

consequentemente, 

metodológicas.  Parece 

que, atualmente, 

estamos enfrentando, de 

novo, um desses mo-

mentos de mudança:  

pesquisas vêm sendo 

comprovadas que, pro-

blemas nos processos e 

resultados da alfabe-

tização de crianças no 

contexto escolar, 

insatisfações e insegu-

ranças entre alfabetiza-

dores, perplexidade do 

poder público e da 

população diante da 

persistência do fracasso 

da escola em alfabetizar 

está sendo um desafio , 

porque vem estimulan-

do  a revisão dos 

caminhos já trilhados e 

a busca de novos 

caminhos, que  também 

é ameaçador, porque 

pode conduzir a uma 

rejeição simplista dos 

caminhos trilhados e a 

propostas de solução 

que representem desvios 

para indesejáveis 

descaminhos. 

Venho pedir, que cada 

Rotary Clube, do 

Distrito, comemore em 

suas reuniões semanais 

esta data.  Vale lembrar 

também das demais 

ênfases do Presidente 

Ravindran que: para 

conseguirmos sucesso 

na Alfabetização, temos 

que assegurar um 

Gerenciamento Hídrico 

capaz de garantir água 

e esgoto tratados em 

todas as comunidades. 

Temos que garantir 

também que todas as 

crianças e adultos 

tenham uma boa Saúde 

e Nutrição. Para tudo 

isso, precisamos da 

participação da Família 

Rotária. E para 

finalizar temos que 

cuidar muito bem da 

Imagem Pública do 

Rotary. Sabemos que 

muitos governantes e 

parceiros, do mundo 

todo, devem saber o que 

estamos fazendo. Já 

investimos muito na 

erradicação do vírus da 

poliomielite no mundo. 

Nós somos capazes de 

melhorar o mundo 

através do exemplo. 

Vamos à luta, 

companheiros(as)!   

O mundo precisa do 

Rotary. O Rotary 

precisa dos rotarianos. 

Mostremos como somos 

“ Um presente para o 

mundo” , através da 

alfabetização! 

 

Paulo Roberto Ramos 

Governador 2015/16 

Distrito 4560 

 

 

 

Agende-se 

Setembro 2015 

Visitas Oficiais 

Mês da Educação Básica e 

Alfabetização 

Dia 05/09 – Fórum de 

Rotaract – Área 1 – Lavras 

Dia 26/09 – Seminário de 

Desenvolvimento do QA e 

Imagem Pública – UFSJ 

Campus - Divinópolis 

 

Outubro de 2015 

Visitas Oficiais 

Mês do Desenvolvimento 

Econômico e Comunitário 

09 a 12/10 XVI EMIC – 

Encontro Mineiro de Interact 

Club - Poços de Caldas 

 

Novembro de 2015 

Dia 06 - Reunião do Colégio 

dos Governadores – Local 

Divinópolis 

Dia 07 - Seminário da 

Fundação Rotária/ABTRF – 

Divinópolis - UFSJ 

Dia 06 a 08 – ERA E EIA - 
Formiga 
Dia 24 - término das 
Visitas Oficiais – Rotary 
de Divinópolis Leste 
Mês da Fundação Rotária 
 
Dezembro de 2015 
Mês da Prevenção e 
Tratamento de Doenças 
Natal da família Rotária 
 
Janeiro de 2016 
Mês dos Serviços 
Profissionais 
Dia 20 a 24 – CONARC – 
Natal RN 
Dia 27 – 65 anos do  
falecimento de Paul 
Harris 
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Notícias da Ação entre 

Amigos 

 

 

 

 Mensagem do Presidente de RI 

 

 

Nos últimos 20 anos, batemos 

na tecla do quadro associativo 

incansavelmente. Definimos 

metas e lançamos campanhas na 

tentativa de trazer cada vez mais 

associados para a nossa 

organização. Mas ainda assim, 

nosso número geral continua o 

mesmo. 

É hora de afiarmos nossos 

machados. Em vez de nos 

concentramos em como trazer 

mais associados para o Rotary, 

devemos nos perguntar "como 

podemos agregar valor à 

associação para que mais 

pessoas tenham interes-se em 

fazer parte da organização e 

menos queiram deixá-la?". 

Foi com isso em mente que 

lançamos, em julho, o Rotary 

Global Rewards. Por meio deste 

programa inovador, nossos 

associados têm acesso a 

descontos e promoções de 

diversas empresas em todo o 

mundo. Os próprios rotarianos 

podem solicitar que seus 

negócios sejam inclusos na lista 

de empresas participantes, e as 

ofertas mais atraentes serão 

adicionadas ao site. Os empresá-

rios têm a opção de doar parte 

do lucro de cada transação à 

Fundação Rotária, e várias 

empresas já estão a bordo. 

Adicionaremos novas ofertas 

mensalmente. Para aprovei-

Um jovem recebeu uma 

proposta para trabalhar como 

lenhador e começou o serviço 

com bastante energia. Na 

primeira semana, cortou 18 

árvores. Na segunda, trabalhou 

tanto quanto na primeira, mas 

ficou surpreso ao constatar que 

havia cortado apenas 11 árvores. 

Na terceira semana, apesar de 

ter trabalhado sem parar até o 

anoitecer, o número caiu para 

seis. Desesperado, ele foi até o 

seu supervisor para pedir 

demissão. "Perdi minha força. 

Não consigo mais cortar tantas 

árvores como no início", disse. 

O supervisor olhou para o 

jovem e viu que ele aparentava 

estar sadio. "Você já pensou em 

afiar o seu machado?", indagou. 

"Afiar o meu machado? Quem 

tem tempo para isso?", rebateu o 

jovem, indignado. "Passo o dia 

inteiro cortando lenha!" 

Quando não estamos fazendo 

tanto progresso quanto 

gostaríamos, é natural redo-

brarmos nossos esforços. Às 

vezes, no entanto, o melhor não 

é trabalhar mais, e sim com 

mais eficiência. 

Prestem atenção nas suas 

ferramentas e analisem os 

processos. Vocês estão usando 

seus recursos da melhor maneira 

possível ou cortando lenha com 

um machado cego? 

Atenção 

Presidentes de 

Clubes: 

 
Vem aí, a Ação entre 

Amigos 2015/16. 

Os bilhetes serão 

entregues à vocês 

durante o Seminário da 

Fundação Rotária,  a  

se realizar em 

Divinópolis na UFSJ.   

Contamos com vocês 

para que façam a 

distribuição dos bilhe-

tes para os associados 

de seus clubes. 

Vamos juntos sermos 

um Presente para o 
Mundo? 

K. R. RAVINDRAN 

PRESIDENTE, 2015-16 DE RI 

 
 

tarem esta oportunidade 

incrível, cadastrem-se no Meu 

Rotary (www.rotary.org/pt)  

agora mesmo. Quanto mais 

rotarianos participarem, mais 

forte nosso programa será. 

O Rotary Global Rewards é 

muito mais do que mais um 

programa de fidelidade. Ele é 

um novo benefício para aqueles 

que são rotarianos e fazem parte 

da nossa rede global. Com o 

programa não só unimos 

negócios e serviços, mas 

agregamos valor à associação. 

Devemos nos lembrar de que os 

associados em potencial 

provavelmente se perguntarão o 

que irão ganhar com a 

associação. Portanto, devemos 

demonstrar o valor do Rotary e 

as vantagens de se tornar 

rotariano. 

 

Mensagem do Diretor de RI – José Ubiracy Silva 
educacional, treinamento para professores, 

equipes de formação profissional, programas de 

merenda e livros didáticos para ajudar as 

comunidades a apoiar a educação básica, oferecer 

oportunidades educacionais iguais para ambos os 

sexos e aumentar a alfabetização entre os 

adultos.Reconheçamos que a educação é a forma 

mais prática, o caminho mais correto, a ação mais 

dinâmica para se chegar ao desenvolvimento de 

uma nação. Não podemos pensar em um país 

desenvolvido plenamente, com uma estabilidade 

econômica definida, com uma política social justa 

e humana, com homens públicos conscientes e 

responsáveis, sem primeiro pensarmos na 

educação e na formação cultural de seu povo. A 

educação é o princípio fundamental, a prioridade 

básica para a estruturação de uma sociedade que 

visa atingir o seu pleno desenvolvimento social, 

político, econômico, científico e cultural. Sem 

educação não se constrói um país do futuro. Por 

seu turno, a alfabetização  é um  direito do 

cidadão e a base  para a aprendizagem  permanen-

te.  O analfabetismo afeta todas as fases da vida 

de uma pessoa. Aqueles que não sabem ler ou 

escrever são muito mais propensos a conti-

nuarem na pobreza, terem problemas de saúde e 

viverem isolados em um mundo cada vez mais 

dependente da utilização dos computadores. É 

fato, também, que a falta de mão de obra 

especializada tem contribuído para o 

retrocesso econômico do país. No entanto, o 

que mais nos preocupa é o impacto sobre as 

gerações futuras. Muitas crianças crescem em 

lares onde os pais são analfabetos. Se 

proporcionarmos os meios e recursos para a 

educação dessas gerações, com certeza 

obteremos melhores resultados no futuro. 

Portanto, devemos fazer uma força tarefa 

contra o analfabetismo, mas em defesa de uma 

alfabetização consciente, de uma educação de 

qualidade para os jovens do futuro. Se 

estamos chegando próximos de erradicar a 

paralisia da face da terra, por que não seremos 

capazes de acabar com o analfabetismo e de 

compartilhar da construção de uma Educação 

de Qualidade, preservando a Moral e a Ética, 

com princípios de formação do homem no seu 

meio social? Está lançado mais um desafio 

para o gigantesco trabalho que a Educação 

Básica e a Alfabetização esperam dos 

rotarianos do Brasil e do mundo.  

 

José Ubiracy Silva –  

Diretor do RI 2015/2017 

joseubiracy@ebge.com.br 
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Setembro, mês da Educação Básica e 

Alfabetização 

 Estima-se que, mundialmente, cerca de 

70 milhões de crianças não têm acesso à 

educação básica e mais de 800 milhões de 

pessoas acima de 15 anos são analfabetas. 

No Brasil, os números são preocupantes 

porque mais de 13 milhões de brasileiros 

não sabem ler e escrever. Isso significa 

que o Brasil não vai cumprir um pacto 

internacional de reduzir pela metade o 

analfabetismo de adultos até o final do 

ano. Diante desses números alarmantes, é 

importante saber que o Rotary apoia 

projetos que proporcionam tecnologia 

educacional, treinamento para 

professores, equipes de formação 

profissional, programas de merenda e 

livros didáticos para ajudar as 

http://www.rotary/
mailto:joseubiracy@ebge.com.br


 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

SECRETARIA INFORMA – 
RELATÓRIOS RECEBIDOS ATÉ 5/9/15. 
 
Nº      A.S.R.             
 
1      BAMBUÍ 
2      BOA ESPERANÇA    
3      BOM SUCESSO              
4      CANDEIAS                      
5      CARMO DA MATA          
6      CLÁUDIO 
7      CRUZÍLIA                        
8      DIVINÓPOLIS LESTE   
9      DIVINÓPOLIS OESTE   
10     IGUATAMA                    
11     ITAJUBÁ                         
12     ITAPECERICA      
13     ITAUNA          
13     MONTE SIÃO                
14     OLIVEIRA  
15     OURO FINO  
16     PIMENTA                       
17     SÃO LOURENÇO          
19     TRÊS CORAÇÕES   

Informações da Secretária Vani Beze 

 Mensagem da Coordenadora Marilene 

 

 

 

precisamos de afeição e 

doçura.” Sem essas virtudes a 

vida em grupo será cética e 

sem luz.  

Somos um ramalhete de 

mulheres especiais e pessoas 

especiais são aquelas que 

tornam os dias mais belos e 

felizes. Pessoas especiais se 

importam com a atuação dos 

outros e os ajudam a 

conquistá-la.  

É importante lembrarmos que 

acertamos e erramos, não 

temos sempre um céu sem 

tempestade, caminhos sem 

acidentes, trabalhos sem 

fadigas... 

Porém, fomentar o compa-

nheirismo e a amizade na 

associação a que perten-

cemos nos proporciona um 

constante repensar na capaci-

dade do perdão, na esperança 

em construir afetos verdadei-

ros, no amor que brota da 

diversidade de pensamento e 

ideias, na caridade da escuta 

sem cobranças  nas afinida-

des que vão sendo construí-

das através de uma convivên-

cia leal e dignificante.  

E assim vamos caminhando... 

E nos fortalecendo através de 

múltiplas ações benéficas à 

nossa comunidade e ao 

mundo.  

“Não nos cabe apenas ter 

júbilo nos aplausos, mas 

encontrar a alegria no 

anonimato, aproveitar as 

perdas para refinar a 

paciência, as falhas para 

esculpir a serenidade, os 

obstáculos para nos fazer 

melhores, mais humanos, 

mais sensíveis às dores do 

mundo.” 

Desejo ver nossas 

Associações unidas a este 

propósito, despertas para o 

crescimento do nosso quadro 

associativo, sendo o fermento 

na massa para todas as 

esposas de rotarianos que 

ainda não se juntaram a nós e 

uma incessante fonte de 

inspiração às senhoras 

colaboradoras inclinadas a 

esta incrível jornada do 

servir.  

Vamos juntas “SER UM 

PRESENTE PARA O 

MUNDO.” 

                      Com um abraço 

de apreço e alegria 

Todos nós somos dotados 

de um grande potencial 

destinado a canalizá-lo a 

um crescimento profundo 

de si mesmo e proporcionar 

a quem nos cerca o desen-

volvimento de suas compe-

tências contribuindo para a 

real transformação do 

ambiente em que vivemos.  

Somos assim conclamados 

a atuar seguindo a trilha do 

lema que K.R. Ravindran 

nos apresentou como 

bússola. “Seja um presente 

para o mundo.” 

Todos nós desejamos 

ajudar uns aos outros. 

Desejamos viver para a 

felicidade do próximo num 

mundo onde deve haver 

espaço para todos. Porém 

nos extraviamos da líber-

dade e da beleza e levanta-

mos muralhas que nos 

desagregam e nos levam a 

abandonar os nossos ideais 

mais produtivos ao bem 

comum. Pensamos em 

demasia e sentimos pouco. 

“Mais que a inteligência, 

precisamos de afeição e 

doçura.” Sem essas 

virtudes a vida em grupo 

será cética e sem luz.  

Somos um ramalhete de 

mulheres especiais e 

pessoas especiais são 

aquelas que tornam os dias 

mais belos e felizes. 

Pessoas especiais se 

importam com a atuação 

dos outros e os ajudam a 

conquistá-la.  

É importante lembrarmos 

que acertamos e erramos, 

não temos sempre um céu 

sem tempestade, caminhos 

sem acidentes, trabalhos 

sem fadigas... 

Porém, fomentar o 

companheirismo e a 

amizade na associação a 

que pertencemos nos 

proporciona um constante 

repensar na capacidade do 

perdão, na esperança em 

construir afetos 

verdadeiros, no amor que 

brota da diversidade de 

pensamento e ideias, na 

caridade da escuta sem 

cobranças, nas afinidades 

que vão sendo construídas 

através de uma convivência 

leal e dignificante.  

cia leal e dignificante.  

E assim vamos caminhan-

do... E nos fortalecendo 

através de múltiplas ações 

benéficas à nossa comuni-

dade e ao mundo.  

“Não nos cabe apenas ter 

júbilo nos aplausos, mas 

encontrar a alegria no 

anonimato, aproveitar as 

perdas para refinar a 

paciência, as falhas para 

esculpir a serenidade, os 

obstáculos para nos fazer 

melhores, mais humanos, 

mais sensíveis às dores do 

mundo.” 

Desejo ver nossas Associa-

ções unidas a este propó-

sito, despertas para o cresci-

mento do nosso quadro 

associativo, sendo o fer-

mento na massa para todas 

as esposas de rotarianos que 

ainda não se juntaram a nós 

e uma incessante fonte de 

inspiração às senhoras cola-

boradoras inclinadas a esta 

incrível jornada do servir.  

Vamos juntas “Ser Um 

Presente Para o MUNDO.” 

                      Com um 

abraço de apreço e alegria 

                         Marilene 

 

Marilene Rodrigues Ferreira – 
Coordenadora 2015/16 

  

 

Página 3  Carta Mensal do Distrito 4560 

 

Onde Anda nossa Coordenadora 

 

 

 

 

 

 

 

No Mês de Agosto nossa 

Coordenadora Esteve em várias 

cidades: Campo Belo, Machado, 

Boa Esperança, Alfenas, Bom 

Sucesso, Ouro Fino, Pimenta, 

Arcos e Bambuí. 

 

 

ASR é Notícia 
 

 
 

ASR de Carmo da Mata, 

fazendo a diferença em seu 1º 

Buteco da Amizade. Casa 

Lotada , muito companhei-

rismo e comemoração do dia 

dos pais. Parabéns.  
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Rotaract e Interact do Distrito 4560  

 
Rotaract de Guaxupé, 

arrecada alimentos não 

perecíveis para doação. 

 
Rotaract de Itaúna realizou o 

projeto de DQA ‘Palestra 

sobre Liderança’, ministrada 

pelo companheiro de Clube, 

Thiago de Lima. Houve16 

convidados que se mostra-

ram interessados pelo tema 

proposto, além de 3 rotaria-

nos do Club padrinho.  

Também explanado sobre as 

áreas de enfoque do Rotary, 

projetos, amizades, entre 

outros importantes temas. 

 
O Rotaract de Elói Mendes 
realizou um bate papo sobre a 
situação, problemas e desafios 
que cercam a Bacia 
Hidrográfica do Ribeirão da 
Onça, responsável pelo 
abastecimento de água em 
nossa cidade. Nossos 
associados participaram 
atentamente para conhecer e 
descobrir todos os problemas 
que afetam este ribeirão

 
Primeiro RYLA de Piumhi, 
parceria entre Rotary, trinta 
jovens foram impactados. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

associativo.  

- Dia 1º de setembro: 

prazo final para remeter 

indicações ao Prêmio Dar 

de Si Antes de Pensar em 

Si 

Notícias de nossos companheiros  
 

* Comunicamos o falecimento de nosso companheiro do Rotary de Caxambu - Pascoal Caruso Rotela, falecido no dia 13 de Julho de 

2015, à família nossos sentimentos. 

* O Rotary de Divinópolis Leste admitiu mais um companheiro Davi Carlos Ferreira, bem vindo! E o companheiro José Dimas 

Batista Bechelaine pediu seu desligamento por motivo de mudança para BH. Que Pena! Sucesso em BH. 

* O Rotary de Itanhandu admitiu mais um companheiro. Bem vindo José Helvécio C. Mota   

* Com pesar comunicamos o desligamento do companheiro Fabio Gonzaga Antunes do R de Itauna Cidade Universitária  

* Comunicamos com pesar que deixaram de pertencer ao RC de Camacho  Geraldo Lucas Lamounier;  Maria Olinda Leão;  Regiane 

Aparecida Menezes;  Rosa Maria de Souza Tavares e  Solange Aparecida Santos Ferreira. 

* No Rotary Club de Poços de Caldas também teve uma baixa – Carlos Wagner C. Garzon.  

* Estamos muito felizes com o retorno dos companheiros Eduardo Lenzi Costa e Jackson José Rennó Almeida do Rotary de São 

Gonçalo do Sapucaí. Sejam bem vindos! 

 

 

 

Dia 26 de Setembro 
Seminário do 

Desenvolvimento 
do Quadro 

Associativo e 
Imagem Pública 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Enviar relatório mensal 

de frequência e sobre o 

quadro social ao 

governador ou secretário 

distrital até 15 dias após a 

última reunião do mês.  

- Conduzir atividades e 

programas para jovens.  

- Monitorar metas e pro-

jetos para o desenvol-

vimento do quadro 

- Participar do Seminário 

do Desenvolvimento do 

Quadro Associativo em 

Divinópolis dia 26/09 – 

Na UFSJ – Campus 

Divinópolis 

- Planejar e realizar 

reunião mensal do 

conselho diretor do clube. 

- Promover participação 

na conferência distrital.  

Agenda dos Presidentes de Clubes em Setembro 

 

 

 

  

  

 
Jovens do Rotaract e Interact 

de Divinópolis, patrocinado 

pelo Rotary de Divinópolis 

Leste empossam seus novos 

presidentes e conselho 

Diretor. Sucesso! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Interact Clube de 

Divinópolis realizou uma 

visita à Escola Municipal 

Bom Pastor. Foram 

momentos de descontração, 

arte, brincadeiras e cultura. 

Contamos a História Interna-

cional do Circo e aproveita-

ram para comemorar o Dia 

Internacional da 

Alfabetização (08/09).  
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O Distrito 4560 possui um grande número de empresas que são empresas Cidadãs, 
Empresas que contribuem com a ABTRF, ajudando-nos a ajudar. São estas empresas que 
fazem a diferença no Distrito 4560. Obrigada! 
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Rotary de Divinópolis 

Leste e ACCCOM reali-

zam evento em Carmo do 

Cajuru e Passeio Ciclístico 

para angariar fundos para a 

entidade. 

 

 
Vários Rotarys do Distrito 

bem como o Rotary de 

Oliveira estiveram fazendo 

sua parte na campanha 

contra a pólio. 

Companheiros do Rotary 

Club de Oliveira visitaram 

os postos de vacinação. 

 

Em data de 15/08/2015, 

quando do Show de Pedro 

Paulo e Alex no encer-

ramento do Rodeio de Ouro 

Fino, o Rotary Club de Ouro 

Fino arrecadou cerca de dez 

toneladas de alimentos que 

serão distribuídos a entidades 

locais. Presidentes do Rotary 

(Telma Monteiro Mattos) e 

Rotaract( Marcelo Pereira de 

Aguiar) e demais compa-

nheiros fazendo a triagem 

dos alimentos arrecadados no 

último dia de rodeio 

 

 
 

O Rotary e o Rotaract Club 

de Pains junto com a 

Secretaria Municipal de 

Saúde realizou no dia 

15/08/2015 uma carreata para 

divulgar o dia "D" de 

vacinação contra Pólio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Rotary Club de Varginha 

recebeu o intercambiário 

Stefan Peter Sehne, do Rota-

ry Club de 

Tunkhannock,  Pennsylvania, 

USA, que veio para a nossa 

cidade e já visitou o Clube 

pela primeira vez. Na foto o 

Stefan, com o Presidente do 

Club Antonio Carlos 

Buttignon e seu filho Lucas 

Buttignon que será o 

Conselheiro do Intercambi-

ário durante sua estada em 

Varginha, quando trocaram 

flâmulas dos clubes. 

 
 

O Rotary Day em Brazopolis foi 

o maior sucesso teve a participa-

ção dos blocos carnavalescos 

numa gincana, onde arrecadaram 

346,60 kg de mantimentos e 

1.994 peças de vestuários e 

cobertores que foram doados as 

entidades do município e a 

participação dos profissionais da 

saúde e da OAB de Brazopolis. 

 

 

 
O RC de Brazopolis também 

realizou a reforma de um quarto 

no hospital local. Parabéns. 

 
 

O Rotary Club de Candeias 

participa na Festa da Padroeira 

de Candeias, no intuito de 

arrecadar renda em prol das 

entidades assistenciais da 

cidade. Parabéns. 

 

 
 

O Rotary Club Pouso Alegre-

Das Gerais participou de 

grande evento realizado na 

cidade: Feira das Nações, cuja 

Barraca do Brasil foi o maior 

sucesso Parabéns companhei-

ros. 

 

 
 

"Seja um presente para o 

mundo.". Presidente Tania Rial 

Araújo , da ASR de  

ITAPECERICA, Presidente do 

RC. Nivaldo S. Diniz Araújo e 

Tesoureira Carol assinando o 

contrato de Empresa Cidadã 

2015-16. Na verdade 

renovando o compromisso com 

a ABTRF, contribuindo para o 

bem da humanidade. Parabéns!

 

CLUBES EM DESTAQUE 

   Alberto Bittencourt 

 

 

  

  

https://www.facebook.com/tania.rialaraujo
https://www.facebook.com/tania.rialaraujo
https://www.facebook.com/tania.rialaraujo
https://www.facebook.com/tania.rialaraujo


 Governadores Assistentes em Ação 

 
 
 

. 
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O Governador Assistente Luiz 

Norberto está fazendo suas 

visitas aos clubes: em Carmo do 

Cajuru, uma parada estratégica 

para uma foto com companheiros 

e Presidente Tovar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Rotary de Divinópolis Leste 

ele participou de reunião 

ordinária onde a Presidente Sueli 

Vitória deu posse ao compa-

nheiro Davi Carlos Ferreira. E no 

Rotary C. Divinópolis participou 

de solenidade de homenagens 

sob a presidência do Christiano. 

. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Governador Assistente 

Wémerson  Alves Simão marca 

presença na visita oficial do 

Governador Paulo Ramos em 

Pains, Arcos, Bambui e Ryla em 

Piumhi. 

 

 
 
 

 

 
 

Governador Assistente da área um, 

Lázaro Cleudinei, visita o Rotary 

Club de Monte Sião e Cambui, com 

o objetivo de preparar os clubes para 

a visita oficial do Governador, e 

também esteve no Rotary Club 

Pouso Alegre das Gerais quando da 

visita do Intercambista do México. 

Em breve estará visitando o Rotary 

Clube de Serra Negra, Águas de 

Lindóia e Amparo em São Paulo. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Governador Assistente Carlos 

Alberto de Oliveira Cardoso 

esteve em visita ao Rotary Club 

de Bom Sucesso, durante visita do 

Governador Paulo. Aproveitou 

para registrar este momento 

importante com os governadores 

presentes e companheiros do 

Rotary de Divinópolis Leste. 

Juntamente com os companheiros 

de seu Clube Lavras Sul, Carlos 

Alberto esteve na posse da 

Presidente de Nepomuceno 

Cláudia Francisca de Carvalho 

 

 

 

 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Companheiros Governadores 

Assistentes, estamos aguardando 

as suas informações para que 

constem em nossa Carta Mensal. 



 
 
 
 
 
 
  

Quadro Estatístico de Frequência e Movimentação de Sócios - D 4560 - Agosto 2015 

Nº Rotary Club de 
Nº 

Reuniões 

Sócios Informados por: Admissão Baixas % 

RI 
30/06/2015 

Club 
31/08/2015 

agosto/ 
2015 

agosto/ 
2015 Frequência 

1 Alfenas(8192)  20 20    

2 Alfenas- Norte (8193)  04 23 23 - - 92,08 

3 Arcos  (8194) 04 11 13 - - 84,62 

4 Bambuí (8195) 05 19 24 - - 78,26 

5 Boa Esperança (8196) 04 24 24 01 - 85,00 

6 Bom Sucesso (25292) 05 17 18 02 01 81,50 

7 Brazópolis (8198) 04 19 19 -  88,16 

8 Camacho (84366) 04 13 13 - - 92,00 

9 Cambuí (30655)  12 12 - -  

10 Cambuquira (8199) 05 08 08 - - 100,00 

11 Campo Belo (8201) 05 20 20 - - 56,00 

12 Candeias (8202) 04 19 19 - - 88,20 

13 Carmo da Mata (51050) 04 15 15 - - 89,13 

14 Carmo do Cajuru (8204) 04 23 23 - - 91,30 

15 Carmo do Rio Claro (8205) 04 11 14 - - 95,00 

16 Caxambu (8206)  16 16    

17 Cláudio (8207) 03 25 25 - - 73,34 

18 Córrego Fundo (82468) 04 21 21 - - 71,42 

18 Cristais (22913) 04 15 17 - - 78,33 

20 Cruzília (8208)  15 15    

21 Divinópolis (8209) 04 19 21 02 - 62,00 

22 Divinópolis Leste (8210) 04 47 47 01 03 91,00 

23 Divinópolis Oeste (8211) 04 35 37 02 - 86,33 

24 Elói Mendes (8212) 04 41 41 - - 80,50 

25 Formiga (8213)  19 19    

26 Guaxupé (8214) 03 22 22 - - 71,00 

27 Iguatama (8215) 04 22 22 - - 79,80 

28 Ilicínea (84198)  12 12 - -  

29 Itajubá (8216) 04 18 19 01 - 98,68 

30 Itajubá 19 de Março (25350) 04 13 15 02 01 88,71 

31 Itajubá-Oeste  (8219) 04 22 22 - - 100,00 

32 Itanhandú (24157) 04 12 14 01 - 92,00 

33 Itapecerica (8219) 03 40 38 - - 81,50 

34 Itaúna  (8220) 04 33 33 - - 72,50 

35 Itaúna-Cidade Educativa (22535) 04 25 22 - 02 78,00 

36 Itaúna-Cidade Universitária (22536 05 21 20 - 01 94,50 

37 Lavras  (8223) 05 22 20 - 01 69,38 

38 Lavras-Dos Ipês (86677) 04 20 18 - 02 70,56 

39 Lavras-Sul (8224) 04 25 27 - - 69,25 

40 Machado (8225) 04 19 18 - 01 95,80 

41 Mateus Leme – Centro (82941)  14 14 - -  

42 Monsenhor Paulo (8227)  14 14    

43 Monte Sião (27238) 04 17 16 - 02 87,50 

44 Nepomuceno (86214)  21 21 - -  

45 Oliveira (8228) 05 19 18 - 01 97,00 

46 Ouro Fino (64674) 04 23 23 - - 75,00 

47 Pains (8229) 05 14 15 01 - 92,00 

48 Perdões (58389) 04 30 30 - - 85,70 

49 Pimenta (51506) 04 12 12 - - 84,00 

50 Piumhi (8230)  05 24 25 01 - 95,00 

51 Poços de Caldas  (8232)  04 28 26 - 01 73,68 

52 Poços de Caldas Sul (8233)   17 17 - -  

53 Pouso Alegre-Das Gerais (60746) 03 14 14 - - 80,00 

54 Pouso Alegre-Sul  (51719)  30 30 - -  

55 São Gonçalo do Pará (30790) 04 06 07 - - 100,00 

56 São Gonçalo do Sapucaí (8236) 04 17 24 02 - 82,00 

57 São Lourenço (8237) 04 08 08 - - 90,00 

58 São Tiago (8238) 03 17 17 - - 80,00 

59 Três Corações (8240) 05 29 29 - - 83,00 

60 Três Pontas (8241) 04 23 23 - - 81,00 

61 Varginha (8242) 05 21 21 - - 88,56 

 Total de companheiros no Mês  1231 1250 16 16  

O Numero de associados registrado com data de  30/06/2015 são dados do RI  

Ranking de Frequência do Mês de Agosto 
Ranking de frequência até 25 sócios Ranking de frequência acima 26 sócios  

Classificação Rotary Club  Classificação Rotary Club  

1º lugar 

São Gonçalo do Pará e Itajubá Oeste e 
Cambuquira– 100% 1º lugar Divinópolis Leste – 91%  

2º lugar Itajubá – 98,68% 2º lugar Divinópolis Oeste – 86,33%  

3º lugar Oliveira – 97% 3º lugar Perdões – 85,70%  

4º lugar Machado – 95,80% 4º lugar Três Corações – 83%  

5º lugar Piumhi e Carmo do Rio Claro – 95% 5º lugar Itapecerica -  81,50%  

Expediente 
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Presidente do RI 2015/16 – K.R. 

Ravindran 

 

Diretor Regional do RI – José 

Ubiracy Silva 

 

Secretaria (Sede Mundial) - One 

Rotary Center - 1560 Sherman 
Avenue - Evastn, Illinois, 60201-

3698 - USA - Tel: + 1 847 866 3000 

     + 1 847 328 8554  
Centro de Serviços no Brasil - 

Rotary International Brazil Office - 

Rua Tagipuru, 209, Barra Funda - 
CEP 01156-000 -SP. Tel:(11)-

38262966 Fax: (11) 36676575 - 

www.rotary.org.br 
Gerência - Celso Fontanelli -

celso.fontanelli@rotary.org 

Supervisor de Clubes e distritos - 
Débora Watanabe - 

debora.watanabe@rotary.org 

 

Distrito 4560 

Governador 2015/2016–  

Paulo Roberto Ramos 

Rua Teresópolis, 341- 35500-174 – 

Divinópolis – MG Fone: +55(37) 

3214-5543 e 37-9965-2903 
E-mail paulossomar@hotmail.com 

Secretário Distrital – Lúcia 

Helena Ferreira Pires - Rua João 

XXII, 170  - Vila Romana - 

Divinópolis -  MG –35500-622 

Telefone: (37) 32133884 Celular 

(37)99864514 
E-mail : celenucia@hotmail.com 
Tesoureiro Distrital – José 

Geraldo Secundino – Rua 

Itapecerica, 1000 Aptº 201 - Sidil 
Divinópolis/MG – 35500-018  - 

Telefone: (37) 3222-4674 – 

99861396 
E-mai - jgsecundino@gmail.com 

 

Centro de Serviços do Distrito 

4560 - Marlene Matos 
Rua Doutor Álvaro Botelho, 401 

Caixa postal nº 200 - 37200-000 – 

Lavras – MG. Email:rotary4560 

escritoriocentral@gmail.com 

Secretaria Governadoria – Maria 

Izabel Ricardo -  Av. Antônio O. 

Morias, 1970  - 35500-171 – 

Divinópolis/MG -Tel: (37) 3221-
6644 - Email: 

administrativo@casadorotarianodiv.c

om.br 
Instrutor Distrital – Carlos 

Alberto Araujo Peçanha 

Rua Muriaé, 1370-  São Judas 
Tadeu - 35500-250- Divinópolis-

MG  Telef.: (37) 3212-2112 - 

Celular: (379987-9112 
E-mail: caapecanha@gmail.com 

Governador Eleito 2016/17 – João 

Otávio Veiga Rodrigues –Poços de 
Caldas  Tel.(35) 37142-2620   

Governador Indicado 2017/18 

João Bosco ribeiro Bezé-  Oliveira 
– Tel. (37) 3331-5435  

Carta Mensal – Redação, Digitação 

e Diagramação – Ana Maria 
Henriques Horta Ribeiro –  

Email: hortaribeiro@gmail.com 

Conferência e Correção – José 
Maria Ribeiro –Tel.37-3221-2056 

 

http://www.rotary.org.br/
mailto:-celso.fontanelli@rotary.org
mailto:-celso.fontanelli@rotary.org
mailto:debora.watanabe@rotary.org
mailto:paulossomar@hotmail.com
mailto:celenucia@hotmail.com
mailto:E-mai%20-%20jgsecundino@gmail.com
mailto:rotary4560%20escritoriocentral@gmail.com
mailto:rotary4560%20escritoriocentral@gmail.com
mailto:secretariarotary2014@gmail.com
mailto:secretariarotary2014@gmail.com
mailto:caapecanha@gmail.com
mailto:hortaribeiro@gmail.com
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SETEMBRO: Mês 

da Educação Básica 

e Alfabetização  
 

Sabemos que a educação 

básica e a alfabetização são 

essenciais para reduzir a 

pobreza, melhorar a saúde, 

construir a autoestima, 

incentivar o desenvolvimento 

econômico e comunitário e 

promover a paz. Considere 

estes fatos: Se todas as 

mulheres concluíssem o ensino 

primário, haveria 66% menos 

mortes maternas. Uma criança 

nascida de uma mãe 

alfabetizada tem 50% mais 

chances de sobreviver após os 

cinco anos de idade. Se todos 

os estudantes de países de 

baixa renda deixassem a escola 

com habilidades básicas de 

leitura, 171 milhões de pessoas 

poderiam ser retiradas da 

pobreza, o que equivaleria a 

uma redução de 12% na 

pobreza no mundo. O mundo 

está avançando nessa área. De 

acordo com um relatório de 

progresso de 2014 dos 

Objetivos de Desenvolvimento 

do Milênio da Organização das 

Nações Unidas, as taxas de 

alfabetização entre adultos e 

jovens estão em ascensão e a 

lacuna de gênero na 

alfabetização está diminuindo. 

Mas as necessidades globais 

urgentes continuam:  58 

milhões de crianças estão fora 

da escola. Mesmo após quatro 

anos de escolaridade primária, 

250 milhões de crianças não 

são capazes de ler e escrever.  

781 milhões de adultos são 

analfabetos. Rotarys Clubs do 

mundo todo estão entrando em 

ação para melhorar a educação 

básica e a alfabetização em 

suas comunidades. 

 

 

 

IAN RISELEY SERÁ NOSSO PRESIDENTE EM 2017-18 
 

 Ian Riseley, do Rotary Club de Sandringham, 

               Austrália, foi escolhido pela Comissão de Indicação 

               para a presidência do Rotary International em 2017- 

               18. Ele se tornará oficialmente presidente indicado em 

               1º de outubro se não houver candidatos opositores.  

               Riseley é contador e diretor da Ian Riseley and Co.,  

               firma especializada no aconselhamento de empresas    

               locais e estrangeiras, e possui grande interesse em  

               relações internacionais. Em 2002, ele recebeu o  

               prêmio AusAID Peacebuilder Award do governo 

               australiano em reconhecimento ao seu trabalho pela 

paz no Timor-Leste. Em 2006, foi homenageado com a medalha da Ordem da Austrália 

pelos serviços prestados em prol da comunidade australiana. Associado desde 1978, 

Riseley atuou no Rotary como tesoureiro, diretor, curador, membro da Comissão 

Executiva, membro de forças-tarefa, presidente e integrante de outras comissões, e 

governador de distrito. Ele também participou da Campanha do Setor Privado 

Australiano pela Erradicação da Pólio e recebeu o Prêmio da Fundação Rotária por 

Atuação em Prol de um Mundo Livre da Pólio. Riseley e sua esposa, Juliet, são 

Companheiros Paul Harris por Doações Múltiplas, Doadores Extraordinários e 

membros da Sociedade de Doadores Testamentários. 

 

Você quer mudar o mundo? 

Fornecer água limpa?                                Ensinar as pessoas a ler? 

Tratar e prevenir doenças?                        Tornar o mundo mais pacífico? 

Ajudar as mães e recém-nascidos?           Fazer o bem na sua comunidade?  

Conheça a Fundação Rotária!                  Abrace a causa da ABTRF! 

Contribua! 

 

O Rotary Club de Bambuí  realiza a 7ª edição 

do projeto " salve o velho chico" que consiste em 

limpar o rio a suas margens em determinado 

trajeto. O evento durou dois dias (sábado 05/09 e 

domingo 06/09). Além dos rotarianos de Bambui 

também participaram  companheiros de Arcos, 

Pimenta , Pains e voluntários da cidade.  

 

Belo trabalho de Consciência Ecológica 

realizado. Parabéns companheiros. Isto é Rotary! 
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Grupos de discussão com 

ideias novas para o Distrito. 

O 38º Instituto Rotary do 

Brasil foi sediado no Rio de 

Janeiro no Hotel Windsor. 

Na fala inicial, a maior 

autoridade rotária no Mundo, 

Presidente Ravi Ravindran  

disse que os rotarianos 

precisam sentir o poder da 

transformação, se colocando 

no lugar daqueles que 

necessitam de ajuda. “O 

verdadeiro sentido de ajudar a 

humanidade é se sentir parte 

do problema”, comentou ao 

mencionar histórias relaciona-

das a Madre Tereza de 

Calcutá, e as lições humani-

tárias que a transformaram 

numa personalidade mundial. 

Nosso Distrito foi agraciado 

como 

 
O nosso governador 2014/15 

Angelo Antonio de Freitas 

recebeu Diploma de 

Reconhecimento e o Distrito 

foi reconhecido por sua 

contribuição contra a Pólio 

 

 

O Seminário Distrital do 

Desenvolvimento do Quadro 

Associativo realizado em 

Varginha, foi de muita valia 

com palestras elucidativas e 

motivadoras. Vários clubes 

enviaram os seus representantes, 

muitos governadores Assistentes 

lá estiveram presentes bem 

como membros da equipe 

distrital 2015/16. 

Show de bola o trabalho de 

nosso companheiro Marquinho 

nas inscrições, com a ajuda de 

Dona Geralda e Stael. 

Mesa com palestrantes, jovens 

do Rotaract e Presidente RC 

Varginha. 

 

INSTITUTO ROTARY E SEMINÁRIO DO DESENVOLVIMENTO DO QA EM VARGINHA 

   Alberto Bittencourt 



 
 
 
  
EP  
 

 
 
 
 
 

Neste mês de agosto nosso governador 
esteve visitando os Rotary Clubes de: 
Campo Belo, Machado, Boa Esperança, 
Alfenas, Bom Sucesso, Ouro Fino, 
Pimenta Arcos, Pains, Bambui. Em todos 
os locais que visitou contou sempre com 
um bom companheirismo, muito trabalho 
dos clubes antevendo que todos os 
clubes estes ano serão um presente para 
o mundo. 

 

 

 

 ONDE  ANDA O GOVERNADOR PAULO ROBERTO RAMOS 
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No Mês de Agosto o Governador 

Paulo também participou de um Ryla 

em Piumhi, do Seminário em 

Varginha e do Instituto Rotary no Rio 

de Janeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 


