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OUTUBRO:  

ECONÔMICO E 

COMUNITÁRIO 

Companheiros e compa-

nheiras  Quero agradecer 

primeiramente a todos os 

clubes do Distrito 4560 que 

me acolheram ao longo dos 

últimos 3 meses. Tenho 

conhecido estradas que eu 

não sabia que existiam e me 

perguntei algumas vezes 

'Onde estou?' Ouvir sobre 

seus clubes, o serviço 

prestado e os inúmeros 

projetos que vocês fazem  

localmente mostra o quanto 

acreditam no poder das 

ideias, nos valores 

fundamentais da existência 

humana e que têm 

consciência que sua ação 

como rotariano(a) é válida 

para o estabelecimento da 

harmonia social e obtenção 

da paz.  Seus membros de 

longa data têm uma história 

rica em seus clubes e 

comunidades. Os seus novos 

membros sabem que podem 

e vão fazer a diferença. Cada 

membro de cada clube tem 

valor e mérito. Cada clube 

tem sua própria dinâmica, 

pontos fortes e desafios. 

Vocês são uma força forte, 

visível em suas 

comunidades. Eu sorrio 

quando vejo um marco 

rotário exibido com orgulho 

na chegada das cidades. 

Vocês são todos “Um 

presente para o mundo”.    

Nosso tema de outubro é o 

Desenvolvimento 

Econômico e Comunitário. 

Está no nosso DNA! Todos 

nós já ouvimos as histórias 

sobre os primórdios do 

Rotary e da ligação ao 

negócio, crescimento e 

desenvolvimento. A história 

diz que no outono de 1900, 

Paul Harris tinha um jantar 

na casa do advogado Bob 

Frank no bairro em 

Northside de Chicago. Eles 

foram para uma caminhada e 

pararam em lojas ao longo 

do caminho. Paul ficou 

impressionado pela forma 

como Frank fez amigos, 

principalmente os 

empresários em seu bairro. 

Ele lembrou da pequena 

cidade de  Vermont , onde 

ele cresceu. Diz-se que este 

foi o catalisador para Paul 

Harris a organizar um clube 

de empresários, cada um de 

uma profissão diferente, que 

se reuniam para a amizade e 

cooperação mútua na busca 

de novos negócios. Quando 

falamos de negócios 

pensamos no lado econô-

mico mas primeiramente 

devemos pensar no lado 

humano.Viver em uma 

comunidade onde não 

existem recursos como a 

fome, falta de estudos, 

pobreza, saúde, higiene, 

guerras e etc., não é o que 

queremos.   Devemos 

contribuir para a melhoria de 

nossa comunidade. Quando 

você trabalha em equipe, 

você aprende e cresce junto. 

Você pode ter todo o 

dinheiro que você precisa 

fazer um projeto, mas se não 

houver pés no chão e as 

mãos dispostas a ficar um 

pouco sujo, pouco acontece. 

Para isso ,organize um  

NRDC (Núcleo Rotary de 

Desenvolvimento 

Comunitário) que é um 

grupo de não rotarianos que 

compartilha do nosso 

comprometimento em servir. 

Os membros do NRDC 

planejam e realizam projetos 

em suas comunidades e 

apoiam projetos do Rotary 

Club local. Se não houver 

um núcleo comunitário, fale 

com o presidente do Rotary 

Club sobre sua ideia de criar 

um. É um trabalho duro, 

muitas vezes com 

orçamentos e tempo 

limitado, mas eles fazem isso 

com um sorriso porque 

importa. O apoio a 

empreendedores e donos de 

empresas é importante, pois 

o sucesso de um empresário 

local aumenta a oferta de 

emprego em uma 

comunidade. Eles dão às 

pessoas uma razão para fazer 

negócios com eles. Vamos 

voltar às nossas raízes; nosso 

DNA. Vamos celebrar 

nossas vocações, nossas 

carreiras ou postos de 

trabalho com outros 

membros de nossas 

comunidades. Nós todos 

temos lições aprendidas que 

podemos compartilhar uns 

com os outros para fortalecer 

nossos negócios. Podemos 

crescer a adesão dos nossos 

clubes, crescer nossas 

oportunidades de serviço e 

criar bolsas de estudo de 

longa duração no processo. 

Nós podemos fazer tudo isso 

e um presente para o mundo 

Ser ao mesmo tempo. É 

ótimo ser rotariano! Peça a 

um líder da comunidade ou 

de negócios para 

acompanhá-lo para uma 

reunião hoje. 

Estamos Rotary !!  

Nós somos  um presente para 

o mundo !! 

 

Paulo Roberto Ramos 

Governador 2015/16 

 

Agende-se 

 

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 

Mês da Fundação Rotária 
Dia 06 a 08 – ERA E EIA – 
Formiga 
Dia 06- Reunião do Colégio 

dos Governadores – Local 

Divinópolis 

Dia 07 - Seminário da 

Fundação Rotária/ABTRF – 

Divinópolis - UFSJ 

Dia 24 - término das 
Visitas Oficiais – Rotary 
de Divinópolis Leste 
 
 
 
 
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 
 
Fevereiro de 2016 
Mês da paz, 
prevenção/Resolução de 
Conflitos 
Dia 13 – Reunião do 
Colégio de Governadores 
– Três Pontas 
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denação, o compromisso e o 

custo com este trabalho são, 

de fato, impressionantes. Há 

quem pergunte o motivo de 

mantermos níveis tão altos de 

imunização e vigilância para 

combater uma doença que 

basicamente nem existe mais. 

A resposta é simples: não 

temos escolha. Se reduzirmos 

o ritmo atual dos trabalhos e 

baixarmos nossa guarda, to-

dos os anos de trabalho árduo 

e dedicação irão por água 

abaixo. Sabemos que é muito 

fácil a pólio se espalhar nova-

mente pelo mundo, e não pó-

demos deixar que tantas deca-

das de trabalho sejam desper-

diçadas. É por este motivo 

que os próximos meses são de 

extrema importância. Precisa-

mos da sua ajuda para aumen-

tarmos a conscientização, 

arrecadarmos fundos e man-

termos o progresso alcançado 

até o momento.  Precisamos 

da sua força para permanecer-

mos na luta até conquistarmos 

a vitória. O Dia Mundial de 

Combate à Pólio é celebrado 

em 24 de outubro. Esperamos 

que neste dia você participe 

de alguma atividade relativa à 

erradicação da poliomielite. 

Envolva seu clube e distrito e 

visite endpolionow.org/pt para 

No mês passado, após um ano 

inteiro sem registrar nenhum 

caso do vírus selvagem da 

pólio, a Nigéria foi retirada da 

lista de países endêmicos da 

doença. Como a África não 

tem mais nenhuma nação nesta 

lista, restam somente dois pai-

ses onde a poliomielite é endê-

mica: Afeganistão e Paquistão. 

Até o momento em que este 

artigo para a revista The 

Rotarian seguiu para prelo, os 

casos de poliomielite no mun-

do somavam apenas algumas 

dezenas. 

Este acontecimento merece 

todo o destaque, já que há 

milênios a humanidade vem 

sofrendo com a paralisia infan-

til. Contudo, graças ao traba-

lho que fazemos com nossos 

parceiros, o fim desta doença 

está ao nosso Alcance. A con-

tagem regressiva para nos 

livrarmos da pólio não é mais 

em anos, e sim em meses. 

Apesar de monumental, nosso 

sucesso é frágil. Ainda que 

vagarosamente, continuamos 

avançando firme e inexorável-

mente graças às constantes 

vacinações em massa de mi-

lhões de crianças em campa-

nhas sincronizadas e ao moni-

toramento para evitar surtos de 

poliomielite. A escala, a coor-

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 

no dia 07/11/2015.   

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 

 
 

refletem as necessidades mais críticas e abran-

gentes da humanidade: • Paz e prevenção/ 

resolução de conflitos • Prevenção e tratamento 

de doenças • Recursos hídricos e saneamento • 

Saúde materno-infantil • Educação básica e 

alfabetização • Desenvolvimento econômico e 

comunitário. Rotarianos planejando projetos 

humanitários devem considerar oportunidades 

para implementar atividades inovadoras nestas 

áreas.  

 Neste mês de outubro, pretendo que os 

rotarianos conheçam ações que podem 

contribuir para melhorar as condições sociais 

de milhares de pessoas de nossas comunidades 

por meio de projetos apoiados pela Fundação 

Rotária, que irão contribuir para o 

desenvolvimento econômico e comunitário das 

populações carentes. Que darão oportunidades 

de empregos produtivos e decentes para jovens 

e adultos, contribuindo para fortalecer 

empreendedores e líderes comunitários, 

sobretudo do sexo feminino, em regiões 

carentes. 

 O Rotary apoia investimentos para o 

estabelecimento de avanços mensuráveis e 

duradouros nas vidas de pessoas e nas 

comunidades. A Fundação Rotária capacita 

os rotarianos a atuarem em desenvolvi-

mento econômico e comunitário através de 

investimentos no futuro das pessoas, 

criando melhorias sustentáveis, mensurá-

veis e duradouras em suas vidas e em 

comunidades ao: 

 1.Capacitar empresários, líderes 

comunitários, organizações locais e redes 

comunitárias para que promovam 

desenvolvimento econômico em 

comunidades carentes; 2. Desenvolver 

oportunidades de trabalho produtivo; 3. 

Reduzir a pobreza nas comunidades; 4. 

Apoiar estudos ligados a desenvolvimento 

econômico e comunitário.  

 Não esqueça: Rotary é formado por líderes 

de diversos continentes, culturas e áreas de 

atuação, que se unem e entram em ação 

para ajudar comunidades em todo o mundo. 

  

 
 

obter ideias, ferramentas e 

modelos de comunicado à 

mídia, além de conhecer as 

formas de doar. No site você 

encontrará o link para a 

transmissão ao vivo do evento 

que estamos organizando. 

Divulgue-o nas suas mídias 

sociais. Esta nossa luta come-

çou com a pólio, mas, com o 

tempo, passamos a lutar con-

tra o ódio, a ignorância e o 

medo. Ela está para ser ganha 

e, quando isto acontecer, todos 

teremos histórias para contar 

aos nossos filhos e netos, os 

quais jamais verão um pulmão 

de aço, aparelhos para as per-

nas ou pessoas rastejando por 

causa dos efeitos da doença, 

pois viverão em um mundo 

sem pólio. Você é parte desta 

história de sucesso. Escreva 

bem o seu capítulo para que, 

quando ele for contado, você 

se encha de orgulho. 

 

Mensagem do Diretor de RI – José Ubiracy Silva 
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O nosso desenvolvimento econômico 

e comunitário 
  

Há mais de 110 anos, rotarianos de 

todos os continentes, culturas e campos 

de trabalho têm se reunido para agir em 

suas comunidades e em todo o mundo. 

Com o compromisso de alcançar uma 

mudança duradoura, nós trabalhamos 

juntos para capacitar jovens, melhorar a 

saúde, promover a paz e trabalhar em 

prol do progresso comunitário. Com 

base nas diversas formas pelas quais os 

rotarianos têm servido, o Rotary 

concentrou-se em seis áreas que 

refletem as necessidades mais críticas e 

abrangentes da humanidade: • Paz e 

prevenção/resolução de conflitos • 



 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 Mensagem da Coordenadora Marilene 

 

 

 

população no controle do câncer 

de mama e, consequentemente, 

de incentivo à saúde da mulher. 

O nome é referente ao laço que 

simboliza todo o trabalho de 

mobilização e a importância da 

prevenção e do tratamento da 

doença. Só isto nos bastaria 

como uma nobre ação!  

Acompanhei vocês desfraldando 

esta bandeira por todo nosso 

Distrito e percebi o quanto uma 

Casa da Amizade nos faz bem e 

nos canaliza a servir com digni-

dade numa ciranda sem fim.  

Desejo parabenizar todas as 

nossas associações pelos seus 

relevantes trabalhos na comuni-

dade. Em síntese, nos vejo ino-

vando e  fortalecendo novos 

propósitos, empenhadas em 

alcançar seus objetivos de 

acordo com a realidade em que 

atuam. Não importa quantos 

degraus sejam necessários ,para 

se estabelecer regras, compro-

missos, novos rumos na cami-

nhada. As pedras ou as flores 

que surgirem são consequências 

do nosso ímpeto de acertar.  

E como o tempo não para, já 

desejo externar-lhe o convite 

para estar presente na nossa 

“Conferência do Presente.” Você 

não poderá faltar a esta ocasião 

onde a confraternização é o alvo 

predileto. Sua presença coroará 

este tempo de dedicação e 

trabalho. Devo esclarecer, que as 

nossas atividades durante o  

evento destinam-se a todas as 

associadas , esposas de 

rotarianos e convidadas.  

Desde já começo a te esperar e 

sonhar com dias de perfeita 

harmonia e felicidade, para lhe 

dedicar um pouquinho de mim,  

que muito  cresceu na 

maravilhosa experiência ao seu 

lado como mulher dedicada a 

servir sem aguardar nada em 

troca.  

Fiquemos em sintonia com os 

encantos da vida e nunca nos 

tornemos cegos à beleza de viver 

,enquanto no silêncio do coração 

uma primavera insiste em lançar 

pequenos brotos.  

Com todo carinho   

Marilene 

que surgirem são consequên-

cias do nosso ímpeto de 

acertar.  

E como o tempo não para, já 

desejo externar-lhe o convite 

para estar presente na nossa 

“Conferência do Presente.” 

Você não poderá faltar a esta 

ocasião onde a confraterni-

zação é o alvo predileto. Sua 

presença coroará este tempo de 

dedicação e trabalho. Devo 

esclarecer, que as nossas ativi-

dades durante o  evento desti-

nam-se a todas as associadas, 

esposas de rotarianos e 

convidadas.  

Desde já começo a te esperar e 

sonhar com dias de perfeita 

harmonia e felicidade, para lhe 

dedicar um pouquinho de mim,  

que muito  cresceu na 

maravilhosa experiência ao seu 

lado como mulher dedicada a 

servir sem aguardar nada em 

troca.  

Fiquemos em sintonia com os 

encantos da vida e nunca nos 

tornemos cegos à beleza de 

viver ,enquanto no silêncio do 

coração uma primavera insiste 

em lançar pequenos brotos.  

Com todo carinho   

Marilene 

“Celebre o momento 

presente... è nele que a vida 

acontece. 

Queridas Companheiras da 

ASR; Queridas esposas de 

rotarianos,  

 

Estamos cumprindo a feliz 

jornada imbuídos de tamanha 

alegria e felicidade, que será 

difícil esquecermos este tempo 

de convívio com cada rotaria-

no em particular, senhoras, 

companheiras da Casa da 

Amizade e jovens vibrantes a 

nos encher de mimos e 

delicadezas. Em cada chegada 

uma surpreendente trama, com 

roteiros fabulosos, protagonis-

tas admiráveis e uma trilha 

sonora a nos encher os olhos. 

È a vida rotária em novelos 

coloridos matizando a maior 

das obras que cerca a huma-

nidade: O amor!  

Este mês nos juntamos ao 

“Outubro Rosa.” Quantas 

atividades foram exitosas e 

levaram a imagem de nossa 

associação a cada  coração 

feminino encontrado pelo 

caminho!       

Maravilhoso este movimento 

criado na década de 1990 para 

estimular a participação da 

população no controle do 

câncer de mama e , 

consequentemente , de 

incentivo à saúde da mulher. O 

nome é referente ao laço que 

simboliza todo o trabalho de 

mobilização e a importância 

da prevenção e do tratamento 

da doença.  

Só isto nos bastaria como uma 

nobre ação! Acompanhei 

vocês desfraldando esta 

bandeira por todo nosso 

Distrito e percebi o quanto 

uma Casa da Amizade nos faz 

bem e nos canaliza a servir 

com dignidade numa ciranda 

sem fim.  

Desejo parabenizar todas as 

nossas associações pelos seus 

relevantes trabalhos na 

comunidade. Em síntese, nos 

vejo inovando e  fortalecendo 

novos propósitos, empenhadas 

em alcançar seus objetivos de 

acordo com a realidade em 

que atuam. Não importa 

quantos degraus sejam 

necessários ,para se 

estabelecer regras, 

compromissos, novos rumos 

na caminhada. As pedras ou as 

flores que surgirem são 

consequências do nosso 

ímpeto de acertar.  

E como o tempo não para, já 

desejo externar-lhe o convite 

para estar presente na nossa 

Marilene Rodrigues Ferreira – 
Coordenadora 2015/16 

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

Informações da Secretária Vani Beze 
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Visitou o Santuário de Nossa 

Senhora da Agonia. 

 

ASR é Notícia 
A equipe da criança, presidida 

pela companheira Telma 

Amaral, preparou, nesta 

manhã de sábado, uma linda 

festa, para as crianças do 

Projeto Aquarela, desenvolvi-

do no alto do Rosário. 

Houve muitas brincadeiras, 

delicioso lanche, a presença 

da fanfarra do Tiro de Guerra. 

A Casa da Amizade de Itauna, 

presente na comunidade. 

 
A ASR de Carmo da Mata fez 2 

doações : uma para a Caixinha da 

ACCOM ,e fez a compra de uma 

cadeira de banho, que foi  doada 

para o BANCO DE CADEIRAS 

DE RODAS, do Rotary Local. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosângela de Parabéns por tão 

linda Recepção e companhei-

rismo. 

 

Em São Lourenço nossa 

companheira Marilene foi 

recebida pelas companheiras da 

ASR com muito Carinho. 

 
 

Em Itajubá nossa coordenadora   

Em Guaxupé nossa Coordenadora 

foi recebida pela Presidente Elisa e 

Demais companheiras 

 
 

Em Iguatama ela participou junta-

mente coma Presidente Marina e as 

demais companheiras de uma Visita 

a APAE local. 

 
 

Em Itáuna, a ASR recebeu a 

coordenadora Marilene com muita 

empolgação e alegria. Presidente  

Onde Anda nossa Coordenadora 



 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Rotaract e Interact do Distrito 4560  
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as expectativas e objetivos 

propostos. No deferido 

treinamento, contamos com 

palestras e facilitadores de 

grande conhecimento e 

experiências rotárias, tais 

como o companheiro José 

Ubiracy Silva “Bira”, Diretor 

de RI 2015-17, EGD José 

Luiz Toro Da Silva, EGD 

Hipólito Sergio Ferreira, 

EGD Antônio Hallage e 

Joper Padrão do Espírito 

Santo, os que engrandeceram 

significadamente a qualidade 

e intensidade do treinamento 

 

O Primeiro Boletim 

Trimestral Distrital de 

Rotaract já está divulgado na 

internet. 

Parabéns Thainara pelo seu 

trabalho. 

Como ela mesma diz: Meu 

Vício: Viver Rotaract. 

 

. 

No dia 26 de setembro, 

alguns Rotaractianos 

participaram do Seminário 

de Imagem Pública e 

Desenvolvimento do Quadro 

Associativo em Divinópolis. 

 
Sábado dia 05 de setembro 

aconteceu o Primeiro Fórum 

da Área Centro. Evento de 

troca de muito conhecimento 

e de uma participação 

brilhante, que tornou o 

evento ainda mais especial! 

Participaram 30 rotaractianos 

das cidades de Pains, Arcos, 

Formiga e Piumhi! 

 

 

 
 

A RDR Thainara participou 

do "IV Treinamento 

Multidistrital de 

Representantes dos 

Rotaracts" – RDRs ano 

rotário 2016- 17, sendo que 

algumas lideranças do 

Rotaract e do Rotary nos 

prepararam para assumir tão 

importante cargo, dentro das 

normas e finalidades 

preconizadas por Rotary 

International. Sem sombra de 

Dúvida o evento de maior 

significância que já pude 

participar, superando todas 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Notícias de nossos companheiros  
 

* Comunicamos o falecimento de nosso companheiro do Rotary de Carmo do Cajuru - Alípio Avelar – Sócio Fundador e Pai do atual 

Presidente Tovar Avelar – Nossos sentimentos de Pesar a todos os companheiros e aos familiares por tão grande perda. 

* O Rotary Club de Divinópolis Oeste, empossa mais dois novos companheiros, Sejam bem vindos. 

* O Rotary de Itaúna Deu posse a três novos associados: ANA LÚCIA ROCHA PENIDO, AMILKAR ALEIXO e CRISTIANO DE 

FARIA SOARES. Sejam Bem vindos. 

* Candeias, RC Lavras e de Machado também no mês de setembro fizeram bonito, aumentando o quadro associativo dos Clubes. 

Parabéns Presidentes que estão fazendo com que seus clubes cresçam com qualidade. 

* O Presidente da Comissão Distrital de Administração Luiz Cláudio, vem fazendo um excelente trabalho aonde vem repassando aos 

companheiros, informações básicas de administração de clubes. Momento do Líder que já está em sua 13ª publicação tem ajudado 

aos presidentes novatos a administrarem seu clube com entusiasmo e sabedoria. Parabéns Luiz Cláudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 07 de 
Novembro 

Seminário da 
Fundação Rotária – 

Divinópolis na 
UFSJ 

cerimônia de clube em 

novembro, o “Mês da 

Fundação Rotária”. 

programas relacionados aos 

Serviços Profissionais.  

 Monitorar metas e projetos 

para o desenvolvimento do 

quadro social.  

 De acordo com as 

contribuições do clube à 

Fundação Rotária, solicite o 

número apropriado de títulos 

de Companheiro Paul Harris, 

a ser apresentados durante 

 Planejar e realizar reunião 

mensal do conselho diretor 

do clube.  

 Promover participação na 

conferência distrital.  

 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 

Agenda dos Presidentes de Clubes em Outubro 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 



 
 

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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Os companheiros do Rotary 

Club de  Lavras participaram 

ativamente da Campanha de 

Imunização da Pólio(agosto 15), 

visitando os Postos de Saúde 

espalhados pela Cida-de, 

levando guloseimas para as 

crianças, informando e 

orientando aos pais sobre a 

participação de nossa insti-

tuição na erradicação da 

Poliomielite. 

Fotos: companheiros 

acompanhando a vacinação. 

 

 

 
 

11º Passeio Ciclístico de Itaúna. 

– O Rotary Itaúna Cidade 

Universitária realizou  a 11ª 

edição do Passeio Ciclístico, 

onde a Imagem Pública de 

Rotary Internacional é divulgada 

com maestria. Idosos, Adultos, 

Jovens e crianças participaram 

do evento. Parabéns 

companheiros. 

 

O Seminário do Desenvolvi-

mento do QA em Divinópolis 

teve a participação de presi-

dentes e companheiros do 

Distrito. Sucesso! 

Em Novembro acontecerá 

também em Divinópolis o 

Seminário da Fundação 

Rotária na UFSJ em 

Divinópolis. Venham 

participar! 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

A terceira Noite Italiana do Rotary de 

Divinópolis Leste, foi o maior 

sucesso. O evento sempre tem 

patrocínio das massas Santa Amália e 

o dinheiro arrecadado é para o Banco 

de Cadeira de Rodas do Clube. 

 

 
 

Tradicionalmente a temporada de 

Corridas de Rua da cidade de Lavras, 

inicia-se com a Corrida do Rotary 

International, organizada pelos dois 

clubes de Lavras (RC Lavras e RC 

Lavras Sul dist 4560). Este ano o 

homenageado foi o saudoso 

companheiro Carlos Frederico Correa 

Leite- Fred( RCLavras Sul, falecido 

ano passado). 

Foto:  família do ex companheiro 

Fred/ medalha alusiva ao evento 
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CLUBES EM DESTAQUE 

   Alberto Bittencourt O Rotary de Itaúna empossa três 

novos companheiros em reunião 

Festiva ANA LÚCIA ROCHA 
PENIDO, AMILKAR ALEIXO e 
CRISTIANO DE FARIA 
SOARES. 

 
 

Intercambistas do México 

participam de reunião do 

Governador no Rotary de Itaúna: 

Camila Busson e Luis Llamas 

 
 

Rotary de Itaúna - Cidade 

Educativa contribuindo com a 

qualidade de vida da comunidade. 

faz doação ao Banco de Leite 

Humano. 

 
 

O Rotary de Divinópolis Oeste a 

pleno vapor, dá posse a mais dois 

novos companheiros, além de 

terem abraçado com muito 

entusiasmo a batalha contra o 

Câncer de Mama em Divinópolis. 

Parabéns Edson e Jacira, vocês 

são um presente para o Rotary e 

para o Mundo! 

 
 

 

 

  

  

https://www.facebook.com/camila.busson
https://www.facebook.com/luisllamazz
https://www.facebook.com/RotaryCidadeEducativa
https://www.facebook.com/RotaryCidadeEducativa


 Governadores Assistentes em Ação 

 
 
 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

  

  

  

NOTA DE PESAR 
 
Com profundo pesar 
comunicamos o faleci-
mento da Sra.  Ana 
Lúcia Negrão 
Antiório, ocorrido hoje 
dia 19/10/2015. Ela 
esposa do Diretor de 
Rotary International 
2011-13 José Antônio 
Figueiredo Antiório. 

  

O velório será realizado 
no Cemitério da Bela 
Vista, localizado na 
Avenida D. Pedro I nº 10 
– Osasco, SP 

A cerimônia de cremação 
será realizada amanhã no 
crematório Horto da Paz, 
localizado na Rua Horto 
da Paz, 191 em 
Itapecerica da Serra, SP. 

  

O Distrito 4560, se veste 
de luto por tão grande 
perda. 
Aos familiares e amigos 
desejamos que Deus em 
sua infinita bondade 
conforte seus corações e 
que receba Ana Lúcia de 
braços abertos, pois aqui 
ela só fez o bem. 

 

 
Diretor Antiório que Deus 
continue iluminando o 
seu caminho! 
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Governador Assistente Lázaro, fala 

em Festiva de comemoração dos 12 

anos do Rotary  Club de Ouro Fino, 

Na ocasião o Empresário Henry 

Faria foi homenageado com o Título 

de Mérito Rotário Profissional. 

 

 
 

Governador Assistente Luiz 

Norberto, juntamente com o 

coordenador dos Governadores 

Assistentes José Lúcio Costa, em 

reunião do Rotary de Divinópolis 

Oeste, onde é empossado novo 

companheiro. 

 
 

 

 

 

 
Governador Assistente 

Wemerson Simões fez reunião 

de visita oficial do Governador 

Paulo ao R.C. de Iguatama, 

presença na reunião do Rotaract 

de Pains e presença no projeto 

"salve o velho chico" do R.C. de 

Bambuí. 

 

Governador Assistente Lázaro 

Cleudiney  da área 1, esteve em 

visita ao Rotary Club Pouso 

Alegre Sul para a preparação da 

Visita do Governador. 

 
No ultimo dia 08 Lázaro esteve no 

Rotary Club de Monte Sião 

preparando a Visita do Governador 

Paulo prevista para dia 20/10, neste 

dia foi entregue o Título de Mérito 

Rotário Profissional ao Sr. Herberto 

Luz Koch, Proprietário do Portal de 

Notícias – Tonogiro e Assessor de 

Comunicação da PMMS. 

 

  

 

 



 
 
 
 
 
 
  

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

Nº Rotary Club de 
Nº 

Reuniões 

Sócios Informados por: Admissão Baixas % 

RI 
30/06/2015 

Club 
30/09/2015 

setembro/ 
2015 

setembro/ 
2015 Frequência 

1 Alfenas(8192)  20 20    

2 Alfenas- Norte (8193)  05 23 23 - - 97,60 

3 Arcos  (8194) 05 11 13 - - 98,46 

4 Bambuí (8195) 04 19 24 - - 79,35 

5 Boa Esperança (8196) 05 24 25 - - 78,40 

6 Bom Sucesso (25292) 03 17 18 - - 83,30 

7 Brazópolis (8198) 05 19 19 -  75,00 

8 Camacho (84366) 05 13 13 - - 85,00 

9 Cambuí (30655)  12 12 - -  

10 Cambuquira (8199)  08 08 - -  

11 Campo Belo (8201) 02 20 20 - - 52,00 

12 Candeias (8202) 04 19 20 01 - 89,50 

13 Carmo da Mata (51050) 05 15 15 - - 84,00 

14 Carmo do Cajuru (8204) 04 23 23 - - 95,65 

15 Carmo do Rio Claro (8205)  11 14 - -  

16 Caxambu (8206) 03 16 13   90,47 

17 Cláudio (8207) 03 25 25 - - 80,00 

18 Córrego Fundo (82468) 04 21 20 - - 65,00 

18 Cristais (22913) 04 15 17 - - 77,94 

20 Cruzília (8208)  15 15    

21 Divinópolis (8209) 04 19 21 - - 67,00 

22 Divinópolis Leste (8210) 05 47 47 - - 88,00 

23 Divinópolis Oeste (8211)  35 37 - -  

24 Elói Mendes (8212) 05 41 41 - - 79,00 

25 Formiga (8213)  19 19    

26 Guaxupé (8214)  22 22 - -  

27 Iguatama (8215) 05 22 22 - - 82,00 

28 Ilicínea (84198)  12 12 - -  

29 Itajubá (8216) 05 18 19 - -  

30 Itajubá 19 de Março (25350) 05 13 15 - - 82,66 

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

32 Itanhandú (24157) 05 12 14 - - 84,30 

33 Itapecerica (8219) 03 40 38 - - 73,68 

34 Itaúna  (8220) 04 33 35 03 - 72,30 

35 Itaúna-Cidade Educativa (22535) 05 25 22 - - 78,00 

36 Itaúna-Cidade Universitária (22536  21 20 - -  

37 Lavras  (8223) 03 22 21 01 - 78,23 

38 Lavras-Dos Ipês (86677) 04 20 18 - - 71,40 

39 Lavras-Sul (8224) 04 25 25 - - 68,60 

40 Machado (8225) 05 19 18 01 - 91,08 

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

42 Monsenhor Paulo (8227)  14 14    

43 Monte Sião (27238)  17 16 - -  

44 Nepomuceno (86214)  21 21 - -  

45 Oliveira (8228) 03 19 18 - - 94,00 

46 Ouro Fino (64674) 03 23 23 - - 55,00 

47 Pains (8229) 03 14 14 - - 90,00 

48 Perdões (58389)  30 30 - -  

49 Pimenta (51506) 05 12 12 - - 84,00 

50 Piumhi (8230)  03 24 25 - - 99,00 

51 Poços de Caldas  (8232)  05 28 26 - - 80,00 

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

53 Pouso Alegre-Das Gerais (60746) 05 14 14 - - 71,00 

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

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

56 São Gonçalo do Sapucaí (8236)  17 24 - -  

57 São Lourenço (8237) 05 08 08 - - 80,00 

58 São Tiago (8238)  17 17 - -  

59 Três Corações (8240) 03 29 29 - - 96,00 

60 Três Pontas (8241) 04 23 23 - - 82,50 

61 Varginha (8242) 03 21 21 - - 84,12 

 Total de companheiros no Mês  1231     

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

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

Classificação Rotary Club  Classificação Rotary Club  
1º lugar São Gonçalo do Pará, Itajubá Oeste 1º lugar Três Corações 96%  

2º lugar Piumhi 99% 2º lugar Divinópolis Leste 88%  

3º lugar Arcos 98,46% 3º lugar Elói Mendes – 79%  

4º lugar Alfenas Norta 97,60% 4º lugar Itapecerica  73,68%  

5º lugar Carmo do Cajuru 95,65% 5º lugar Itaúna 72,30%  

Expediente 

Carta Mensal do Distrito 4560 Página 8 

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 

XXIII, 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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Pólio Tipo 2 

Erradicada do Mundo 
No dia 21 de Setembro de 2015 

a Comissão Global para a 

Certificação de Erradicação da 

Poliomielite oficialmente 

verificou a erradicação 

mundial do vírus (WPV2) 

selvagem da pólio tipo 2. A 

declaração de erradicação foi 

recebida em Bali na Indonésia, 

e marca a erradicação da 

doença que foi detectada pela 

última vez em Outubro 1999 

em Aligarh no norte da Índia. 

O anúncio é uma grande marca 

no esforço global para 

erradicação de todos os três 

tipos de poliovírus de 

poliomielite selvagem: WPV1, 

WPV2 e WPV3. O WPV3 não 

foi detectado mundialmente 

desde Novembro de 2012 (na 

Nigéria); e a única resistência 

endêmica remanescente é o 

WPV1 que agora está restrito 

ao Paquistão e Afeganistão. 

 

BOLSAS ROTARY PELA 

PAZ 

Se você deseja causar impacto 

significativo no mundo, 

promovendo a tolerância e a 

cooperação, candidate-se à 

nossa bolsa integral para 

estudar em um dos Centros 

Rotary pela Paz. Em apenas 

uma década, mais de 900 

bolsistas se formaram nos 

Centros e estão seguindo 

carreira em campos 

relacionados à paz. Muitas 

vezes, eles acabam assumindo 

posições de liderança em 

governos, ONGs, forças 

armadas e organizações 

internacionais, como Nações 

Unidas e Banco Mundial. 

Cheque o mapa rotário da paz 

para ver onde os Alumni dos 

Centros Você sabia que existe 

uma ferramenta para divulga-

ção do seu projeto?  

O Treinamento para 

representantes no Conselho de 

Legislação de 2016 está 

disponível na Central de 

Aprendizado. Estão fazendo 

mudanças positivas.  

O processo para 2017-18 

começará em 1° de dezembro. 

 

24 de outubro: Dia Mundial de Combate à Pólio 
Marque este dia em seu calendário e intensifique seus esforços para erradicar esta doença de uma vez por 
todas! 
Graças a sua ajuda, conseguimos conquistar mais uma vitória nessa luta: a Nigéria saiu da lista dos países 
onde a pólio é endêmica. Assim, reduzimos o número de países endêmicos da pólio de 125 para apenas 2: 
Paquistão e Afeganistão. Mas enquanto o vírus da poliomielite existir em qualquer lugar do mundo, nós 
estaremos todos em risco. Juntos, podemos eliminar a pólio e fazer parte desta conquista histórica. 
Apoie e divulgue essa causa, participando de diversas formas, como: 
Informe-se no site www.endpolio.org, siga as páginas End Polio Now no Facebook e Twitter; bem como 
envolva seus amigos divulgando informações sobre essa luta nas suas redes sociais usando #endpolio 
. 
Contribua em www.rotary.org.br/contribua. Lembre-se que o impacto de sua doação ao combate à pólio 
vale em triplo, uma vez que a Fundação Bill e Melinda Gates doará US$2 para cada dólar que nós do 
Rotary destinarmos à campanha 
. 
Apoie a Iniciativa “Miles to End Polio”. Veja  mais detalhes sobre essa campanha do nosso secretário 
geral John Hewko e a apoie fazendo uma contribuição direcionada até dia 21 de Novembro 
. 
Arrecade doações durante a reunião do seu clube. O Rotary irá reconhecer com um certificado os clubes 
que doarem um mínimo de US$1.500 para a Pólio (inclusive através de seus associados) 
. 
Organize uma refeição em prol do combate a paralisia infantil e participe da “Maior Refeição do Mundo 
para Eliminar a Pólio”  

Assista online ao evento anual em comemoração ao Dia Mundial de Combate à Pólio, que será realizado 
dia 23 de outubro, com transmissão ao vivo pela internet diretamente de Nova York através deste site 

Reconheça boas ações, indicando até 1º de Novembro um Rotariano para o “Prêmio por atuação em 
prol de um mundo livre da Pólio”. Saiba mais sobre os critérios e diretrizes desta premiação 

 

 GOLLETRANDO: A LEITURA PERMEANDO O ESPORTE 

 

Se crianças são motivadas pelos professores/ técnicos a aprenderem a jogar bola, por que 

estas mesmas crianças não podem ser motivadas a gostarem de ler?Foi com base nessa 

indagação que nasceu  em março de 2010 o PROJETO GOLLETRANDO na cidade de 

Ijaci, com parceria do Rotary Club de Lavras, Editora Ufla e Associação de Apoio ao 

Lazer, Esporte e Cultura de Ijaci-ALECI, buscando através da boa ferramenta que é o 

ESPORTE e que tem grande alcance entre os jovens tendo uma aceitação acima da 

média, possibilitar o gosto pela leitura que levará a comunidade infantil a ter um poder de 

discernimento, de tomada de decisão e de formação de caráter ímpar. Numa cidade onde 

o ócio é visível e com a disseminação das drogas, prostituição que tem levado grande 

parte de nossas crianças para um mundo estranho, perigoso e curto, a leitura se apresenta 

como uma saída eficaz. Monteiro Lobato já dizia que “Um país se faz com homens e  

livros”, esta afirmação é rechaçada de simbologia, pois na transferência de conhecimento 

o nosso mundo particular muda, e o mudando temos a possibilidade de mudar boa parte 

do mundo que nos cerca. Em síntese o projeto se apresenta da seguinte maneira: no final 

das aulas previamente marcadas os alunos levam os livros para serem trocados um com 

outros e os mesmos mantêm uma lista com a relação dos títulos já lidos, assim a media 

anual das crianças que participam do projeto é superior a nacional ultrapassando os 20 

livros ano. “Não tem mistério: se apresentarmos as crianças livros menores repletos de 

figuras e boas histórias o prazer pela leitura é certo, em seguida as próprias crianças 

sentem necessidade de lerem títulos maiores, com menos fotos e com um maior número 

de paginas, afirma o professor e treinador Emerson Corguinho idealizador do projeto. A 

ideia também é deixar que as próprias crianças possam construir pontes do saber com as 

histórias, trazendo para realidade alguns episódios e sonhando com outros. Foi neste 

sonho que a primeira turma embarcou lançando a  dois aos atrás o primeiro livro 

contendo textos diversos  com  

composições próprias, em seguida no 

final de 2014 lançaram um livro  

bem peculiar  um livro de receitas  

e agora pra 2015 esta  saindo um livro 

 de poemas.  

 

Aguardem! 

 

Parabéns companheiros do RC de  

Lavras 

  

http://echo4.bluehornet.com/ct/71782710:7Y1F9PyNp:m:1:1303409159:0D167D8F0BD84B74C571BC2B3070F54C:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/71782711:7Y1F9PyNp:m:1:1303409159:0D167D8F0BD84B74C571BC2B3070F54C:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/71782712:7Y1F9PyNp:m:1:1303409159:0D167D8F0BD84B74C571BC2B3070F54C:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/71782713:7Y1F9PyNp:m:1:1303409159:0D167D8F0BD84B74C571BC2B3070F54C:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/71782716:7Y1F9PyNp:m:1:1303409159:0D167D8F0BD84B74C571BC2B3070F54C:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/71782716:7Y1F9PyNp:m:1:1303409159:0D167D8F0BD84B74C571BC2B3070F54C:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/71782718:7Y1F9PyNp:m:1:1303409159:0D167D8F0BD84B74C571BC2B3070F54C:r
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Prezados rotarianos: 

 

Temos o prazer de anunciar 

que em 23 de outubro, na 

cidade de Nova York, 

realizaremos o evento que 

dará início às comemorações 

do Dia Mundial de Combate à 

Pólio. Nesta ocasião especial 

destacaremos a liderança da 

nossa organização na luta 

contra a doença, lembrando 

que Falta Só Isto para 

eliminá-la. 

Copatrocinado pelo Unicef, o 

evento terá transmissão ao 

vivo e reunirá representantes 

dos nossos parceiros na 

Iniciativa Global de 

Erradicação da Pólio, 

autoridades governamentais, 

saúde pública e ONGs, 

mobilizando mais de 30.000 

pessoas.  

Os esforços para erradicar a 

poliomielite alcançaram 

grandes marcos no último mês 

de julho e agosto. Pela 

primeira vez na história, a 

Nigéria e todo o continente 

africano completaram um ano 

sem a ocorrência de nenhum 

novo caso de pólio causado 

pelo vírus selvagem.  

Apesar de faltar pouco para 

cumprirmos nossa promessa 

de acabar com a pólio para 

sempre, ainda não podemos 

descansar. Além de assegurar 

que o progresso alcançado na 

África seja mantido, 

precisamos aumentar ainda 

mais as ações no Afeganistão 

e no Paquistão. 

No evento do Dia Mundial de 

Combate à Pólio, teremos a 

oportunidade de compartilhar as 

últimas notícias sobre a luta contra 

a doença e inspirar pessoas de 

todo o mundo a nos ajudar a 

terminar o  trabalho, doando ou 

defendendo a causa. 

Junte-se a nós e assista à 

transmissão ao vivo do evento às 

18h30 (horário de Nova York) ) 

ou ouça a gravação que 

postaremos depois. Ajude a 

aumentar a conscientização 

pública sobre os trabalhos de 

erradicação da paralisia infantil e 

incentive membros da sua 

comunidade a assistirem ao nosso 

evento do Dia Mundial de 

Combate à Pólio. Visite o website 

Elimine a Pólio Agora para 

baixar recursos que podem ajudar 

a aumentar a conscientização 

pública e arrecadar fundos. 

Compartilhe estas informações 

com seus Rotary Clubs, 

distritos, comunidades e 

representantes governamentais. 

Há 30 anos, dissemos ao mundo 

que poderíamos erradicar a 

poliomielite. Este sonho está se 

transformando em realidade. No 

Dia Mundial de Combate à 

Pólio, vamos lembrar de cada 

criança à qual fizemos esta 

promessa e vencer juntos a reta 

final para finalmente 

comemorarmos um mundo livre 

da paralisia infantil.  

Atenciosamente, 

 

K.R. Ravindran, presidente do 

Rotary International, e 

Ray Klinginsmith, chair da 

Fundação Rotária 

COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DE COMBATE A PÓLIO 

   Alberto Bittencourt 

SEMINÁRIO DISTRITAL DA FUNDAÇÃO ROTÁRIA 

GOVERNADOR 2015-16: PAULO ROBERTO RAMOS 

Coordenação: Governador 2005-06: Antônio Élcio Coelho Sarto 

Data: 07/11/2015 – Sábado - Local: CAMPUS CENTRO OESTE (DONA LINDU) DA UFSJ 

R. Sebastião Gonçalves Coelho, 400 – Chanadour - Divinópolis – MG  - Anfiteatro: 

PROGRAMAÇÃO Atividade Responsável / Palestrante 

08h00 Recepção, Inscrição e Café  Equipe de Apoio  

08h45  Formação da Mesa Diretora  Equipe de Protocolo R. C. Divinópolis  

08h50  Abertura do Seminário  Governador 2015-16 - Paulo Roberto Ramos  

08h55  

 

09h20 

Fundação Rotária - Atualização e Perspectivas – Dicas para 

aprovação de Subsídios Globais 

ABTRF-Incentivo ao aumento do número de empresas. Casos de 

sucesso no Distrito 

Gov. Antônio Élcio Coelho Sarto-Presidente da Comissão de 

Fundação Rotária.  

Gov. Virgílio Augusto Resende Bandeira 2013/14 – 

Coordenador da ABTRF no Distrito 4560 

10h10  Subsídios Distritais: Qualificação dos clubes – Memorando de 

entendimento Passo a passo dos projetos 

Comp. Nino Sérgio Resende - Pres. Subcom. Distrital de 

Subsídios 

11h20  Apresentação do projeto Subsidio Distrital do Rotary de Itaúna-

Cidade Educativa 

Companheiro – Rotary de Itaúna-Cidade Educativa  

11h35  Fundação Rotária – Fazendo o bem no Mundo 

 

Gov. Almiro Schimidt – Coordenador Regional Assistente da 

Fundação Rotária – Distrito 4410 

12h15 Debate entre os participantes  Gov. Paulo Roberto Ramos 

12h45 Considerações finais e Encerramento  Gov. Paulo Roberto Ramos 

 

http://echo4.bluehornet.com/ct/70221062:Tk5ZFWyNF:m:1:780903234:12B163F75C37FE7AFFEC8D8C62C95B63:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/70221063:Tk5ZFWyNF:m:1:780903234:12B163F75C37FE7AFFEC8D8C62C95B63:r


 
 
 
  
EP  
 

 
 
 
 
 
 

ONDE  ANDA O GOVERNADOR PAULO ROBERTO RAMOS 

 

 

No Mês de Setembro nosso governador Paulo 

esteve de norte a sul do nosso distrito visitando 

vários Rotarys: Alfenas Norte, Cambuí, 

Cambuquira, Carmo do Rio Claro, Caxambu,  

Córrego Fundo, Guaxupé, Iguatama, Ilicínia, 

Itajubá, Itajubá 19 de Março, Itaúna Cidade 

Universitária, Itaúna Cidade Educativa e 

Itaúna, Mateus Leme, São Lourenço, Três 

Corações,  
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