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Primeiramente quero agrade-

cer todo o carinho que fomos 

recebidos em cada visita que 

tivemos. Quando comecei 

esta jornada com vocês,  em 

julho, não poderia ter imagi-

nado totalmente as bonitas e 

inspiradoras experiências 

que tenho vindo a partilhar 

com todos, família rotária.  

No Calendário Rotary, 

dezembro é um tempo para 

se concentrar na prevenção e 

tratamento da doença. Na 

minha mensagem para você 

este mês, quero abordar so-

bre este tema tão discutido 

no mundo inteiro.  

 No mês passado, em 27 de 

Novembro, 2015, o presiden-

te do RI K. Ravi Ravindran 

dirigiu-se aos chefes de Esta-

do na reunião dos Chefes de 

Governo (CHOGM) em 

Malta Commonwealth, 

incentivando mais financia-

mento para o empurrão final 

para a erradicação da polio-

mielite. A erradicação da 

poliomielite é a prioridade 

do Rotary na área de Preven-

ção e Tratamento de Doen-

ças. É importante que nos 

mantenhamos vigilantes em 

apoiar a campanha End Polio 

Now - estamos realmente 

"tão perto". No entanto, nós 

rotarianos estamos nos 

empenhando em apoiar 

vários projetos  para lutar 

contra muitos várias doen-

ças. Presidente Ravi na 

CHOGM disse: "Eliminando 

uma doença é o melhor em 

desenvolvimento sustentá-

vel: um investimento que 

rende retornos infinitos."  

Não só em nosso distrito mas 

no mundo todo, prevenção e 

tratamento da doença é, 

certamente, uma prioridade e 

temos visto os efeitos noci-

vos que a doença pode ter 

sobre uma família, em uma 

força de trabalho e na econo-

mia de um país. Tenho  

orgulho de ver alguns dos 

trabalhos que os clubes 

fazem em nosso Distrito - 

tais como a instalação de 

infra-estrutura de saneamen-

to, bem como a prestação de 

assistência aos sistemas de 

cuidados de saúde através do 

financiamento de formação, 

fornecimento de equipamen-

tos médicos, a construção de 

infra-estrutura para clínicas 

de saúde da comunidade. 

Não podemos descartar tam-

bém programas de alimen-

tação voltadas para acabar 

com a desnutrição e a fome , 

projetos que tratam da saúde 

materna e infantil e projetos 

para o combate ao câncer. 

Esses projetos e programas 

que todos desempenham fa-

zem com que, possamos 

eliminar  doenças e criarmos 

um ambiente sustentável 

para nossas comunidades. 

Nosso trabalho tem sido 

árduo, mas eu não acredito 

em coisas impossíveis e 

seguimos  em frente, deixan-

do aqui minha mensagem: “ 

Que nesta época do Natal, 

estejamos mais sensíveis 

para pensarmos mais 

profundamente  e mais cons-

ciente nos mais próximos e 

queridos e também de nosso 

entorno. É um momento para 

refletirmos sobre o que 

temos conseguido, o que nos 

faz felizes e também o que 

nos fazem servir aos outros e 

fazer o bem no futuro.”  

Caros amigos rotarianos, 

obrigado para o nosso 

trabalho em conjunto neste 

semestre, obrigado por todas 

as suas boas ações e 

atividades para os outros, e 

desejo-lhe um Natal 

maravilhoso, cheio de amor, 

felicidade e alegria da 

família.  

 

Desejo-lhe um ano novo 

muito feliz e tudo de melhor, 

paz, esperança, saúde e 

felicidade em 2016. 

 

         Paulo Roberto Ramos                           

Governador 2015/2016 
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 Mensagem do Presidente de RI 

 

 

orfanato para serem distribuídos 

no Natal. 

Na noite anterior à partida, os 

quatro se dirigiram ao orfanato, 

um deles com barba branca 

postiça e gorro vermelho. No 

caminho, eles se surpreenderam 

ao ouvirem o som dos sinos e 

verem as casas iluminadas apesar 

do feriado só acontecer dentro de 

algumas semanas. Ao chegarem, 

eles viram pela janela cerca de 24 

meninos e meninas à mesa do 

jantar. A guerra havia acabado já 

há alguns meses, mas ainda havia 

escassez de comida e as crianças 

estavam magras e pálidas. 

O "Papai Noel" bateu três vezes à 

porta. Como num passe de 

mágica, o burburinho que vinha 

de dentro do orfanato cessou e 

um padre veio atendê-los. Sua 

expressão polida deu lugar a um 

ar de felicidade e as crianças 

correram alegres em direção aos 

recém-chegados. Os soldados 

pensaram que faltava muito 

tempo até o Natal, mas mal 

sabiam que chegaram na hora 

certa. Na Holanda, a véspera de 

Natal, dia de ganhar presentes do 

Papai Noel, é no dia de São 

Nicolau, celebrado em 5 de 

dezembro! 

Durante uma hora foi um 

alvoroço só, com a abertura de 

presentes e gritos de alegria. O 

último caminhãozinho de 

Quando o exército canadense 

liberou a Holanda do Nazismo em 

1945, a população estava à beira 

da fome crônica. Tocados por 

tamanho sofrimento, quatro 

soldados baseados nos arredores 

de Apeldoorn decidiram dar um 

Natal feliz ao maior número de 

crianças holandesas. 

Eles coletaram barras de 

chocolate, gomas de mascar, balas 

e gibis entre seus colegas de 

divisão. Nos momentos de folga, 

os quatro trabalhavam com 

madeira e arames para fazer 

caminhõezinhos e blocos de 

montar. Um deles, arriscando ser 

pego pela polícia do exército, 

vendeu seus cigarros no mercado 

negro e utilizou o dinheiro para 

comprar bonecas de pano. Apesar 

da tristeza de não estarem com 

suas famílias em época tão 

especial, os soldados 

concentraram sua energia em 

ações que poderiam alegrar o 

Natal dos pequenos. 

Em 1° de dezembro, já havia 

quatro sacos cheios de presentes e 

os soldados aguardavam 

ansiosamente o dia 25 para 

distribuí-los. Dois dias depois, 

eles foram informados que 

voltariam ao Canadá no dia 6, 

bem antes do feriado. Tomados 

por uma mistura de emoções, eles 

resolveram que o melhor a fazer 

seria deixar os presentes no 

A Ação entre amigos, está de vento 

em popa. Já foram distribuídos, 

praticamente todos os bilhetes para 

os companheiros. 

Desta vez, o sorteio será de um Carro 

da Toyota – Ethios.  

Vamos nos esforçar para vendermos 

os bilhetes ou até mesmo ficarmos 

com alguns, pois assim estaremos 

concorrendo também ao carro. 

Vamos nessa? Este carro pode ser o 

seu. 

 

 

  

K. R. RAVINDRAN 

PRESIDENTE, 2015-16 DE RI 

 
 

transmitidas e divulguem formas de reduzir o risco 

de contágio. 

Envolvam-se com rotarianos que tenham expe-

riência em medicina ou saúde pública. 

Comuniquem-se com hospitais, clínicas, 

universidades e secretarias de saúde da região para 

evitar duplicação de esforços e aproveitar ao 

máximo os recursos locais. Recrutem membros da 

comunidade e voluntários da área da saúde para 

ministrar vacinas. Formem parceria com 

organizações comunitárias da área da saúde para 

fortalecer e expandir os serviços existentes. 

As estatísticas mostram que o mundo precisa de 

mais 2,4 milhões de médicos, enfermeiras, parteiras 

e outros profissionais da saúde. Enquanto isso, 57 

países contam com menos de 23 agentes de saúde 

para cada 10.000 pessoas. Uma em cada 100 pessoas 

não tem condições de pagar por atendimento 

médico. 100 milhões de pessoas acabam na miséria 

anualmente por causa de despesas médicas. 

Espera-se que rotarianos forneçam apoio de longo 

prazo para postos de saúde. Formem parcerias com 

sistemas globais de saúde para ampliar o acesso a 

equipamentos, instalações e programas de saúde. 

Melhorem e ampliem o acesso a atendimento 

médico gratuito ou de baixo custo em regiões 

carentes. Deem apoio a programas de saúde que 

expliquem como as doenças são transmitidas e 

divulguem formas de reduzir o risco de contágio. 

Ajudem a imunizar pessoas contra doenças 

contagiosas. Patrocinem treinamentos e 

educação continuada para funcionários da área 

da saúde através de bolsas de estudos, ajuda de 

custo e reconhecimento público. 

Trabalhem com postos de saúde no desen-

volvimento de programas que atraiam 

profissionais de diferentes áreas médicas. A falta 

de trabalhadores com experiência em 

determinadas áreas sobrecarrega os outros 

profissionais e limita os serviços oferecidos. 

Para aumentar os índices de retenção, certi-

fique-se de que os locais de treinamento sejam 

na mesma cidade em que os funcionários moram 

e trabalham. 

Todas essas medidas de apoio envolvem 

cuidados médicos com crianças. Entrem em ação 

e criem ou apoiem programas que fornecem 

vacinas e antibióticos. Sarampo, malária, 

pneumonia, Aids e diarreia são as principais 

causas de morte entre menores de 5 anos. Todo 

ano, 6,3 milhões de crianças menores de cinco 

anos morrem em decorrência de má nutrição, 

assistência médica precária e instalações 

sanitárias inadequadas. Façam projetos 

relacionados a saneamento, água e higiene para 

melhorar a saúde das crianças. Promovam a boa 

nutrição, incentivando a amamentação. 

 

 

madeira e a última barra de 

chocolate foram para um 

garotinho que esperou 

pacientemente o tempo todo. 

Com um sorriso no rosto, o 

menino agradeceu aos soldados e 

disse algo ao padre. O padre 

sorriu, concordando. "O que ele 

disse?", perguntou um dos 

soldados. 

O padre olhou para eles com os 

olhos marejados e respondeu: 

"Ele disse: não te falei que o 

Papai Noel viria esta noite?'". 

Quando espalhamos alegria no 

mundo, multiplicamos a nossa 

própria alegria. Ao iniciarmos 

este mês especial, multipliquemos 

os presentes que recebemos, 

compartilhando-os com nossos 

semelhantes. Vamos espalhar 

carinho, gentileza e generosidade 

por meio dos nossos clubes e da 

Fundação para que cada um de 

nós Seja um Presente para o 

Mundo. 

 
Mensagem do Diretor de RI – José Ubiracy Silva 
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O enfoque deste mês é a Prevenção e 

Tratamento de Doenças 

São assombrosas as estatísticas mundiais 

relativamente ao número de pessoas que 

sofrem de doenças tropicais que não são 

tratadas, como dengue e lepra, para citar 

apenas essas duas. Por ano, este número se 

eleva a mais de um bilhão de pessoas. 

Claro que nesses números se incluem 

populações brasileiras. Cabe aos rotarianos 

de todos os recantos do Brasil ajudar a 

imunizar pessoas contra doenças, sobretudo 

contagiosas. Recomenda-se dar apoio a 

programas de saúde, desenvolvidos 

principalmente em comunidades carentes, 

que expliquem como as doenças são 

transmitidas e divulguem formas de reduzir 

o risco de contágio. 

Envolvam-se com rotarianos que tenham 



 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Mensagem da Coordenadora Marilene 

 

 

 

preparada com palhas de alecrim 

dourado, cheirosas e fofas, a 

espera do renascimento glorioso 

de todas as coisas bonitas que 

ficaram para trás e não tivemos 

tempo e oportunidade de descobri-

las.  

Quem sabe, não seja tempo de 

recomeçar! Não é preciso agendar, 

contar com a sorte, pegar senha: a 

possibilidade de recomeçar está 

disponível o tempo todo. Não tem 

mistério, ela vem embrulhada num 

papel bonito. O que é preciso mes-

mo é coragem para abrir o 

presente.  

Que ele seja para realizar seus 

sonhos, te fazer mais feliz do que 

é, concretizar seus mais ternos 

ideais e mesclar sua vida com algo 

almejado e acima de tudo realizar- 

lhe profundamente.  

Este ano nos dispusemos a uma 

ousada tarefa. Unimos nossas 

mãos em torno da saúde da 

mulher, apoiando a Construção da 

Casa de Combate ao Câncer da 

Mulher. Deixamos a ACCCOM 

tocar nosso coração, convictas de 

que o centro da mulher trará 

esperança e diagnóstico precoce 

do câncer. Estamos sendo um 

presente para o mundo através de 

nossos esforços na luta pela vida. 

Fazemos parte deste time: “Um 

lance pela vida!”  

Estamos orgulhosas disto. A vida 

de cada um possui um alto signifi-

cado, portanto devemos gastar 

mais horas realizando do que 

sonhando, fazendo que planejan-

do, vivendo que esperando e 

estaremos assim em paz que 

também é movimento,é trabalho, é 

fé, esperança, consciência da 

missão bem cumprida, certeza de 

que tentamos fazer o melhor. 

Celebremos o Natal do Senhor 

com alegria e magia. Paz e harmo-

nia para você e toda família! Com 

todo meu carinho, Marilene 

Então é Natal!  

O Menino Deus está para 

chegar. Ele nos traz a verda-

deira razão pela qual lutamos e 

vivemos: o amor.  

Tempo de arvorecer, decorar o 

lar, espalhar as luzes multicores 

em cada pinheiro, enfeitar 

magicamente a árvore de Natal, 

confraternizar e adornar os 

nossos corações com as estrelas 

de Belém.  

Estivemos juntas por um 

semestre e nem nos demos conta 

de que o tempo estava passando. 

Fizemos um belo passeio pelo 

mundo do servir e colhemos 

aqui e ali os frutos das inúmeras 

ações desenvolvidas neste vasto 

Distrito 4560. Todas indispensá-

veis...  

Cultivamos a alegria, o compa-

nheirismo, o compromisso de 

dar o nosso melhor e nos abra-

çamos numa confraternização de 

velhas amigas .  

Agora, nos preparamos para 

receber a Família de Nazaré em 

nossos lares e principalmente 

em nossos corações. È um tem-

po de extrema paz, de perdão, de 

entusiasmo e de coragem em 

que todo desafio é mais um 

convite à luta, com toda 

disposição de tentar algo novo.  

Ele está para chegar e sua 

manjedoura já deve estar 

Marilene Rodrigues Ferreira – 

Coordenadora 2015/16 

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

Informações da Secretária Vani Beze 
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Ultima Visita ASR de Monte 

Sião. 

 

 

ASR é Notícia 

 

ASR de Bom Sucesso 

fez a diferença fazendo a 

entrega pessoalmente do 

projeto arrecadado para a 

ACCCOM. Parabéns 

companheiras pela  

Doação de Cabelos 

 
 

Parabéns Brazópolis, 

pela reativação da ASR. 

Vocês são um presente 

para o Distrito 4560. 

 

 

 
Companheiras das ASR 

Divinópolis Oeste e Leste no 

chá da Coordenadora, entre-

ga de presentes as presi-

dentes Ieda Divinópolis Les-

te e Jacira Divinópolis Oeste. 

 

Nossa Coordenadora neste mês 

de novembro esteve do dia 3 ao 

dia 27 a serviço, acompanhando 

seu esposo e visitando ASRs por 

onde passou. Deu posse à 

presidente da recém criada ASR 

de Brazópolis, esteve na ASR 

de São Tiago, São Gonçalo do 

Pará, Divinópolis Leste e 

Divinópolis Oeste e dia 08/12 

em Monte Sião. 

 

 

 

Onde Anda nossa Coordenadora 
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Interact em um ato de muito 

amor e solidariedade se 

uniram e realizaram campa-

nhas brilhantes em prol desta 

região que muito necessita 

de apoio nesse momento 

difícil, foram diversas ações, 

intituladas em: "Cada gota 

conta", " Doe gotas de 

amor", que movimentaram 

todas as cidades do distrito 

nas ultimas semanas em 

busca de doações de água 

potável para serem doadas 

para as vítimas deste terrível 

desastre. Essas ações resulta-

ram em mais de 20 toneladas 

de água potável arrecadas 

que foram doadas para está 

região. 

Participaram desta ação 

distrital os seguintes clubes: 

Rotaract Club de Pains, 

Arcos, Formiga, Piumhi, 

Cláudio, São Gonçalo do 

Pará, Elói Mendes, Lavras, 

Três Pontas, Varginha, 

Divinópolis, Itapecerica, Boa 

 

Rotaract e Interact Clubs do 

distrito, promovem campa-

nha de arrecadação de doa-

ção de água para região do 

Vale do Rio Doce.  

    No dia 05 do mês de 

novembro ocorreu o rompi-

mento de uma barragem de 

uma mineração localizada na 

cidade de Marina, que cobriu 

todo Vale do Rio Doce de 

Lama. 

    Como o Rio Doce é a 

principal fonte de abasteci-

mento de água das cidades 

que são banhadas por suas 

águas e,  sendo as mesmas 

tomadas pelos rejeitos de 

mineração, impossibilitando 

o abastecimento de água, por 

sua vez o Rio Doce sendo a 

principal/única fonte de 

abastecimento de grande 

parte desta cidades acarretou 

na interrupção do 

abastecimento. 

   Os clubes de Rotaract e 

Esperança, Guaxupé. 

Interact Club de Boa 

Esperança, Três Pontas, 

Oliveira, Cristais, Poços de 

Caldas, Caxambu, São 

Gonçalo do Pará 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

53 Motivos para Sorrir 

 
Do dia 31 de outubro ao dia 7 de novembro, os Interact Clubs do Brasil inteiro comemoraram a Semana Mundial do Interact com o 

tema “53 Motivos para Sorrir”, em decorrência dos 53 anos de existência do Interact desde a sua fundação, na Flórida. No nosso 

distrito não foi diferente. O Interact Club de Carmo da Mata, espalhou pela Praça Presidente Vargas 53 balões com mensagens 

dentro, para que ao estourarem se surpreendessem. Cada mensagem continha 1 motivo para sorrir como ajudar alguém, ou fazer algo 

que gosta e também balas como presente. Um projeto simples, mas que expôs a imagem do Interact, bem como do Rotary e Rotaract, 

e que também promoveu o bem. Que tal refletir alguns? 

- Não importa se o dia está ensolarado ou nublado, sinta-se feliz por poder abrir os olhos e apreciar este mundo que lhe espera com 

um novo dia repleto de oportunidades! 

- Problemas, todos teremos (assim como contas para pagar) e elas servem apenas para que possamos crescer, por isso não desanime, 

sorria para tudo isso e até mande um "beijinho no ombro" para tudo de ruim passar longe. 

- Às vezes não nos damos conta do quanto somos importantes para certas pessoas. Sendo assim, seja aquela pessoa que o sorriso 

encantador é como um brilho no meio da multidão. 

- Ficar ao lado de alguém com a "cara fechada" o dia todo é horrível, as pessoas se afastam e ela se torna menos atraente, devido à 

barreira que ela cria. Por isso, permita que o teu sorriso te abra novas amizades, contatos e quem sabe amores?! 

 

 

Dezembro, 

 

A Semana da Família, em 

dezembro, é a ocasião ideal 

para homenagear membros 

da família rotária e promover 

o Rotary na comunidade. 

comunidade.  
- Realizar eleições no 
clube até 31 de 
dezembro, o mais tardar.  
- Monitorar metas e 
projetos para o 
desenvolvimento do 
quadro social. 

secretário os dados 
relativo aos associados foi 
por ele atualizado através 
do site Meu Rotary para 
que as informações sejam 
transmitidas corretamente 
no relatório semestral de 
janeiro. 
- Conduzir atividades que 
demonstrem o com-
promisso do clube para 
com a família e a 

- 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 gover-
nador ou secretário 
distrital até 15 dias após a 
última reunião do mês.  
- Verificar com o 

Agenda dos Presidentes de Clubes em Dezembro 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 



 
 

 

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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Blitz Educativa "TODOS 

CONTRA A DENGUE", 

realizada pelo Rotary, Rotaract 

e Interact de Arcos, foi um 

sucesso. 

 

 
 

Brinquedoteca montada pelo 

Rotary Lavras dos Ipês, no 

Centro da Mulher Viva Vida, 

chegou a hora de realizar mais 

um projeto feito pela comissão 

de serviços humanitários do 

RCLI. A Segunda Brinque-

doteca será montada no dia 09 

de dezembro na Unidade de 

Pronto Atendimento ( UPA) de 

Lavras.  

 
 

O Rotary Club de Candeias no 

dia 27/11 promoveu o segundo 

trilhão de mountain bike de 

Candeias, em parceria com o 

grupo Canbike. Foram 224 

inscritos, e o Rotary serviu 

almoço para mais de 200 

pessoas. A receita arrecadada 

será revertida parte para o 

Hospital Carlos Chagas, e parte 

para a Fundação Rotária. A 

Indústria Eletroquímica Jaraguá 

doou mudas de árvores, que 

foram repassadas aos partici-

pantes do evento, alinhado à 

campanha de plantio de árvores 

do Distrito. 

Rotary Club de Pains faz 

homenagem ao casal José 

Marcio Pereira e Mirian 

Pessoa Camargo Pereira por 

seu trabalho de filantropia e 

responsabilidade social em 

prol da comunidade de Pains. 

 
 

FÓRUM MUNICIPAL DE 

MEIO AMBIENTE, 

realizado pela Câmara 

Municipal de Monte Sião, 

apoio do Conselho Municipal 

de Defesa de Meio Ambiente 

(CODEMA), EMATER e do 

ROTARY, com a par-

ticipação importante de três 

de nossas companheiras, 

Mariana, Priscila e Raquel e 

nosso Presidente 2016/2017 

Marcos Paulo Dias represen-

tando o Rotary. 

 

 
 

 

 
 

 

 
O Rotary de Itaúna em reunião 

ordinária do club, ouviu a 

apresentação dos intercambistas 

mexicanos que estão na cidade 

para dizer Porque escolheram o 

Rotary para fazer Intercâmbio de 

Jovens. 

 

 
A presidente 2015/2016 Nádia 

Maria Moreira do R Itaúna 

Cidade Educativa, deu posse ao 

novo associado Leonardo Fleury, 

Classificação Medicina, junta-

mente com sua esposa Candice. 

O novo companheiro falou da sua 

alegria de se tornar rotariano.  

 

 

 
Em 20 de novembro de 2015 o 

Rotary Clube de Pimenta efetuou 

a entrega de um refeitório (8 

mesas e 16 bancos) à Escola 

Municipal Padre Aristides de 

Queiroz através de um "Subsidio 

Distrital Simplificado da 

Fundação Rotaria do Distrito 

4560. 
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O Rotary Club de Elói Mendes 

também fez a inauguração da 

Sala de Emergência do 

Hospital N. Sra da Piedade. 

Com o aparelho de Ecocar-

diograma e demais aparelhos e 

materiais necessários a uma 

sala de emergência durante a 

visita do Governador Paulo. 

 

 
 

Rotary de Divinópolis Leste 

entrega dois Títulos de 

Companheiros Paul Harris aos 

companheiros,: Wantuir Pedro 

e Jomar Gontijo e um Paul 

Harris com um Rubi para o 

companheiro Governador 

96/97 Carlos Alberto Araujo 

Peçanha.  Parabéns! 

 
 

 

 

  

  



        Governadores Assistentes em Ação 

 

 
 

. 
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Governador Assistente Renato 

Gonçalves Ribeiro participou da 

inauguração da Sala de Emergência 

do RC de Elói Mendes juntamente 

com os companheiros do Clube 

local. Esteve também na visita do 

governador Paulo a Varginha. 

 

 
 

Governador Luiz Norberto participa 

da Assembleia do Rotary de 

Divinópolis Oeste. 

 
 

Governadores Assistentes, Joaquim 

Lourenço da Silva e Lázaro 

Cleudinei de Souza estiveram na 

visita do Governador no R. Pouso 

Alegre das Geraes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

O governador assistente 

Wemerson Simões esteve 

presente no  concurso de oratória 

do Rotaract, realizado no Era em 

Formiga dia 14/11/2015 e teve a 

oportunidade de ser jurado 

juntamente com o Governador 

Paulo Roberto Ramos . Parabéns. 

E também fez sua segunda visita 

ao Rotary Club de Bambuí,  

Iguatama, Arcos e Pains. 

 

 
 

 

 

 
 

ROTARY EM AÇÃO: 
 
Mais um profissional de grande 

experiência e conhecimento se 

juntou ao nosso projeto do Distrito 

4560 de EFP para ajudar as crianças 

na Ucrânia. Após participar de um 

Encontro Nacional sobre Estado da 

Arte em Customizações Ortopédicas 

3D, o companheiro Saulo Borges foi 

conversar com o Prof. Dr. Paulo de 

Moraes, CEO da URI Medical and 

Hospital Products, e ficou surpreso 

com a simplicidade e humanidade 

que este profissional demonstrou. 

Ele não somente disse que irá ajudar 

nas próteses 3D de Titânio para as 

duas crianças ucranianas (uma sem a 

Mandíbula e a outra com fissuras na 

Órbita) como também quer se juntar 

à nossa equipe para irmos juntos à 

Ucrânia ministrar cursos e realizar 

cirurgias. Mais uma vez é o Rotary 

unindo as pessoas no ideal rotário de 

Servir! Seja bem vindo, Dr. Paulo 

Hemerson de Moraes! 

 

 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Nº Rotary Club de 
Nº 

Reuniões 

Sócios Informados por: Admissão % 

RI 
30/06/2015 

Club 
30/11/2015 

novembro/ 
2015 Frequência 

1 Alfenas(8192)  20 20 -  

2 Alfenas- Norte (8193)  04 23 23 - 100,00 

3 Arcos  (8194) 04 11 13 - 96,15 

4 Bambuí (8195) 04 19 23 - 75,00 

5 Boa Esperança (8196) 04 24 25 - 63,50 

6 Bom Sucesso (25292) 04 17 18 - 83,34 

7 Brazópolis (8198) 04 19 19 - 69,73 

8 Camacho (84366) 05 13 12 - 92,00 

9 Cambuí (30655)  12 12 -  

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

11 Campo Belo (8201) 04 20 20 - 60,00 

12 Candeias (8202) 04 19 21 01 88,80 

13 Carmo da Mata (51050) 04 15 14 - 80,60 

14 Carmo do Cajuru (8204) 04 23 25 03 92,00 

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

16 Caxambu (8206) 04 16 13 - 71,42 

17 Cláudio (8207) 04 25 25 - 78,00 

18 Córrego Fundo (82468) 04 21 21 01 71,42 

18 Cristais (22913) 04 15 17 - 74,06 

20 Cruzília (8208)  15 15 -  

21 Divinópolis (8209)  19 21 -  

22 Divinópolis Leste (8210) 04 47 45 - 89,00 

23 Divinópolis Oeste (8211) 05 35 40 01 78,12 

24 Elói Mendes (8212) 04 41 41 - 83,40 

25 Formiga (8213)  19 19 -  

26 Guaxupé (8214)  22 18 -  

27 Guaxupé- Cafezais   20 -  

28 Iguatama (8215)  22 22 -  

29 Ilicínea (84198) 03 12 11 - 65,03 

30 Itajubá (8216) 04 18 19 - 100,00 

31 Itajubá 19 de Março (25350) 04 13 14 - 91,06 

32 Itajubá-Oeste  (8219)  22 22 -  

33 Itanhandú (24157)  12 14 -  

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

35 Itaúna  (8220) 04 33 35 - 78,60 

36 Itaúna-Cidade Educativa (22535) 04 25 22 - 81,00 

37 Itaúna-Cidade Universitária (22536 04 21 20 - 83,70 

38 Lavras  (8223) 04 22 20 - 76,25 

39 Lavras-Dos Ipês (86677) 04 20 18 - 81,81 

40 Lavras-Sul (8224) 04 25 26 - 78,70 

41 Machado (8225) 05 19 19 - 88,10 

42 Mateus Leme – Centro (82941) 04 14 13 01 89,00 

43 Monsenhor Paulo (8227) 04 14 14 - 81,00 

44 Monte Sião (27238) 04 17 21 - 78,70 

45 Nepomuceno (86214)  21 21 -  

46 Oliveira (8228) 04 19 18 - 89,00 

47 Ouro Fino (64674) 04 23 21 - 66,00 

48 Pains (8229) 04 14 14 - 95,00 

49 Perdões (58389)  30 30 -  

50 Pimenta (51506)  12 12 -  

51 Piumhi (8230)  04 24 25 - 87,00 

52 Poços de Caldas  (8232)  04 28 26 - 74,00 

53 Poços de Caldas Sul (8233)   17 17 -  

54 Pouso Alegre-Das Gerais (60746) 04 14 16 02 83,00 

55 Pouso Alegre-Sul  (51719)  30 30 -  

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

57 São Gonçalo do Sapucaí (8236)  17 24 -  

58 São Lourenço (8237) 04 08 08 - 80,00 

59 São Tiago (8238)  17 17 -  

60 Três Corações (8240) 04 29 29 - 71,50 

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

62 Varginha (8242) 04 21 21 - 85,71 

 Total de companheiros no Mês  1231 1266   

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

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

Classificação Rotary Club  Classificação Rotary Club  

1º lugar 

Alfenas Norte, Itajubá, São Gonçalo do Pará 
– Cambuquira - 100% 1º lugar Divinópolis Leste 89%  

2º lugar Arcos 96,15% 2º lugar Elói Mendes 83,40%  

3º lugar Pains, Carmo do Rio Claro – 95% 3º lugar Lavras- Sul – 78,70%  

4º lugar Camacho, Carmo do Cajuru – 92% 4º lugar Itaúna – 78,60%  

5º lugar Itajubá 19 de Março -  91,06% 5º lugar Divinópolis Oeste, 78,12%  

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 

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 

 

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:caapecanha@gmail.com
mailto:hortaribeiro@gmail.com
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Projeto: Recuperação de Nascentes 

 
O ROTARY CLUB DE CARMO DA MATA em parceria com o SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - 

CODEMA- CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE e duas empresas do Município – FUNDIÇÃO 

IMPERIAL E LEITES DATETA, deram início ao projeto de recuperação de Nascentes. A primeira nascente que o projeto 

priorizou fica localizada na Fazenda Barro Preto de propriedade do Sr. Marcelo Nunes Coelho. A nascente foi totalmente 

cercada e foi realizado o plantio de várias mudas de árvores nativas.  

As Empresas FUNDIÇÃO IMPERAIL E LEITES DATETA foram as primeiras a participar do Projeto, sendo que elas 

cederam gentilmente seus funcionários para que ajudassem no cercamento e revitalização do local.  

As empresas que apoiarem o projeto de Recuperação das Nascentes receberão do Rotary Club de Carmo da Mata um Selo de 

Empresa Cidadã e um certificado.   

Breve esperamos poder contar com o apoio de várias empresas de nosso município para que o projeto seja fortalecido. SEJA 

UM PRESENTE PARA O MUNDO 
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A FAMÍLIA ROTÁRIA 
Rotary é cada vez mais um movimento familiar. É uma grande família que recebe e acolhe em seu seio uma nova família. 

Repetimos as palavras do presidente Glenn: 

-    Não queremos que o Rotary seja visto como uma obrigação a ser cumprida, uma organização que afasta as pessoas das famílias. Os clubes 

devem promover um ambiente familiar onde prevaleça a amizade e a confraternização para que todos possam participar dos eventos e 

projetos do clube. 

Com o apoio da Família Rotária, torna-se fácil nutrir o espírito rotário de cada um de nós, do contrário, se não temos ninguém que nos 

compreenda e nos encoraje na trilha do serviço, nosso empenho pode esmorecer. Os líderes e padrinhos são importantes, mas na prática, 

nossos irmãos e irmãs da Família Rotária são o principal ingrediente para se obter sucesso. 

A Família Rotária é o terreno e cada rotariano é a semente. Não importa o quanto a semente é vigorosa, se o terreno não provê nutrição, a 

semente morrerá. Ao contrário, se o terreno for fértil, irá suprir a semente dos nutrientes essenciais de que ela precisa para germinar, 

crescer, se desenvolver, florescer, dar frutos, multiplicar-se. 

São três esses nutrientes essenciais que transformarão cada companheiro no verdadeiro, autêntico líder rotariano. São eles: trabalho, 

conhecimento e companheirismo. 

Trabalho:                     se estamos em Rotary é porque temos boa vontade, e estamos ansiosos por ser útil, por servir ao próximo, para 

trabalhar. Cumpre à Família Rotária a respectiva integração, atribuindo-nos funções, tarefas, missões, ajudando-nos a desempenhá-las, 

estando sempre juntos, no caminho do serviço. 

Conhecimento:            como ninguém ama aquilo que não conhece, é importante que o terreno da Família Rotária supra a semente de cada 

sócio de conhecimentos, de informação rotária, para que ele não apenas conheça, mas compreenda o Rotary, adquira a visão elevada do 

que representa este clube de serviços, na busca da Paz e da Compreensão entre homens e nações, 

Companheirismo:        finalmente, o mais importante nutriente é o ambiente de companheirismo e de amizade. Ninguém pode crescer, 

desenvolver-se, fechado em si mesmo. A transformação só é possível quando se está em contato. Cada sócio precisa saber que pode 

contar com os amigos que escolheu. Ser rotariano significa depositar confiança numa comunidade cujo convívio é sempre uma fonte de 

inspiração, de solidariedade, de felicidade. 

 

SEJA UM PRESENTE PARA O MUNDO! 
 

AVISO IMPORTANTE SOBRE A REVISTA ROTARY BRASIL 
 

Prezado Governador Paulo Roberto Ramos, 

  

Temos a satisfação e o dever de comunicar que foi aprovada, por decisão unânime dos cooperados presentes à Assembleia 

Geral Extraordinária da Cooperativa Editora Brasil Rotário Limitada, realizada em 18/11/2015, a alteração do nome 

fantasia da revista para ROTARY BRASIL, conforme já previamente autorizado pelo Rotary International.  

 Assim, a partir de janeiro de 2016, o nome ROTARY BRASIL será aplicado em nossa revista e site.  Maiores informações 

sobre esta mudança podem ser obtidas por meio dos links abaixo indicados: 

http://brasilrotario.com.br/?p=showConteudo&id=2464 

https://www.facebook.com/revistabrasilrotario/photos/a.122041441248997.21544.104142933038848/863026180483849/?ty

pe=3&theater 

 Cabe ainda informar que a referida Assembleia aprovou, também por unanimidade de votos, que a Diretoria Executiva 

inicie os estudos necessários com vistas a alterar a natureza jurídica da Editora, a fim de compatibilizá-la com as atividades 

fins da empresa. 

 No ano em que o Rotary nos convida a ser um presente para o mundo, desejamos presentear nossos leitores com uma 

revista cada vez mais eficiente na promoção do trabalho dos rotarianos brasileiros! 

 A nossa meta é tornar a revista ROTARY BRASIL cada dia melhor.  Mas, para que esta meta seja alcançada, a sua palavra 

é importante.  O diálogo construtivo é vital para qualquer empresa e o é igualmente para a nossa revista. 

 E é neste espírito que desejamos lhe fazer um pedido muito especial:  contamos com a sua preciosa colaboração no sentido 

de dar a mais ampla divulgação a esta importante notícia, um marco histórico a mais, que, certamente, fortalecerá a imagem 

pública de nossa organização. 

 Com um cordial abraço, receba as nossas 

  

Cordiais Saudações, 

  

 Milton Ferreira Tito 

Presidente, Editora Brasil Rotário 

Av. Rio Branco, 125/18º andar - 20040-006 - Rio de Janeiro/RJ - Brasil 

Tel.: 55 21 2506-5603; Fax: 55 21 2506-5601 

E-mail: presidencia@revistarotarybrasil.com.br 

 

http://brasilrotario.com.br/?p=showConteudo&id=2464
https://www.facebook.com/revistabrasilrotario/photos/a.122041441248997.21544.104142933038848/863026180483849/?type=3&theater
https://www.facebook.com/revistabrasilrotario/photos/a.122041441248997.21544.104142933038848/863026180483849/?type=3&theater
mailto:presidencia@revistarotarybrasil.com.br
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ONDE  ANDA O GOVERNADOR PAULO ROBERTO RAMOS 

 

 

 
Esta fofura Mariana, filha do casal, Wilson e 

Cristiane do Rotary de Oliveira, esteve 

acompanhando o Governador Paulo em várias 

visitas: Oliveira, Itapecerica, São Tiago e por 

aí vai. O Governador se encantou com ela. 

Mas quem não se encantaria? 

 

Em Novembro o nosso Governador Visitou os 

Rotarys de Pouso Alegre das Geraes, 

Itanhandu, Brazópolis, Piumhi, Divinópolis, 

São Tiago, Divinópolis Oeste, São Gonçalo do 

Pará, Varginha, Nepomuceno, Elói Mendes, 

Lavras dos Ipês, Perdões, Cruzília e o seu 

club: Divinópolis Leste.  
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Em Divinópolis, foi inaulgurado o 

Marco Rotário em homenagem ao 

governador Paulo e a todos os gover-

nadores que Divinópolis teve. 
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DIA INTERNACIONAL DA SOLIDARIEDADE HUMANA 
 

 

 
 

A ONU instituiu o dia 20 de dezembro de cada ano como o Dia Internacional da Solidariedade Humana.   

Nada mais apropriado, pois para nós cristãos, dezembro é o mês do Natal, do nascimento de Jesus, e por isso consagrado à paz, 

à solidariedade, ao amor.   

Aproveitemos para fazer neste mês o nosso Rotary Day, levemos  às pequenas comunidades nossas ações, nossa solidariedade, 

nossa fé e esperança.   

São as pequenas ações dos clubes junto às comunidades que, somadas, promovem mudanças maravilhosas.  

Há um ditado das tribos Zulus da África do Sul que diz:  

Gente simples, fazendo coisas pequenas, em lugares pouco importantes, consegue mudanças maravilhosas.  

Na minha opinião, essa é a verdadeira essência  do Rotary.   

Somados, unidos como num Feixe de Varas, os mais de 1,2 milhões de rotarianos, em mais de 35 mil Rotary Clubs, espalhados 

por 207 países e regiões geográficas do mundo, levam a paz, a solidariedade, o alívio, às mais sofridas das gentes.  

Graças à credibilidade conquistada em quase 111 anos de trabalho, fazendo o bem no mundo, através da permeabilidade, 

da capilaridade, rotarianos buscam o sal da  terra, levam  a seiva verde, fonte de vida, aos mais recônditos e amarelados rincões. 

Devolvem a vida na desesperança, a paz nas tormentas, o brilho no  obscurantismo, a boa vontade no desamor.   

De gotinha em gotinha constroem a paz, a saúde, a bem aventurança.  

Sempre presente, a Fundação Rotária é o instrumento para mudanças no mundo.  Ela depende única e exclusivamente da 

ilimitada, irrestrita e incondicional confiança que lhe é devotada pelos rotarianos do mundo.   

Ela depende unicamente de você.  

Seja você a mudança que você quer ver no mundo.  

Seja você, um presente para o mundo. 

Aproveite para inovar nas confraternizações de fim de ano. Institua cestas básicas como ingresso e objetos usados no lugar dos 

presentes.  

Faça uma limpeza nos seus armários, estantes, prateleiras, biblioteca. Pegue tudo o que você não usa, mesmo em bom estado, 

roupas, objetos de uso pessoal, peças decorativas, loucas. Aqueles livros já lidos e que repousam empoeirados, ocupando espaço 

em sua biblioteca. Os brinquedos de seus filhos e netos que jazem nas caixas e não mais despertam interesse. Faça uma 

arrecadação na família.  

Junte tudo e combine com seus amigos secretos deste ano. Substitua os presentes por esses objetos pessoais. Se os presentes 

assim recebidos não lhe servirem, é assim mesmo.  Pegue  o que sobrar e doe para instituições humanitárias, bazares, obras 

sociais da sua igreja.  Certamente serão um luxo para quem nada tem, para os desprovidos de tudo. 

Creia.  Será talvez o melhor e mais divertido amigo secreto de que você terá participado. E você entrará no Ano Novo mais leve, 

mais limpo e mais feliz.  

 

FELIZ NATAL ! QUE O ANO NOVO SEJA REPLETO DE PAZ, AMOR E ALEGRIA.  

Alberto Bittencourt 

 

"Feliz Ano Novo! Não existem sonhos impossíveis para 

aqueles que realmente acreditam que o poder realizador 

reside no interior de cada ser humano, sempre que alguém 

descobre esse poder algo antes considerado impossível se 

torna realidade." (Albert Einstein) 

Que todos os seus sonhos se realizem neste novo ano que 

se anuncia. 

Governador 2015/16 Paulo Roberto Ramos e esposa 

Marilene 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Distribuição para Gastos conforme Regulamento do Fundo Distrital 

Distribuição % Orçado Crédito Débito Total 

Despesas Conferência 
Distrital 

60 122.265,00 76.180,50 0,00 76.180,50 

Eventos de Rotaract, 
Interact e NRDC 

04 8.151,00 5.078,70 1.004,80 4.073,90 

Desp. Escritório e 
Visitas Oficiais 
Governador 

14 28.528,50 17.775,45 20.419,17 -2.643,72 

Desp. De Gov. 
Assistentes 

07 14.264,25 8.887,73 0,00 8.887,73 

Colégio Governadores 
– Manutenção e 
formação reservas 

05 10.188,75 6,348,38 4.002,90 2.345,48 

Desp. Realização Pets, 
Assembleia Distrital – 
Desp. Governador 
Eleito 

07 14.264,25 8.887,73 12.837,83 -3.950,11 

Desp. Gov. Indicado – 
Pré Instituto Rotary 

03 6.113,25 3.809,03 4.551,78 -742,76 

Total 100 203.775,00 126.967,50 42.816,48 84.151,02 

 

Número de Associados 
conforme fatura Per capta 
RI 01/07/2015 

1.235  

Valor da Taxa Distrital 165,00 165,00 em seis 
parcelas 

Recebimento da Taxa 
Distrital até 8/12/2015 

203.775,00 126.967,50 
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Acompanhamento de Receitas e Despesas do Fundo Distrital 2015/16 
Seminário Distrital da 

Fundação Rotária 
 

O Seminário da Fundação 

Rotária foi realizado em dois 

polos: Divinópolis e Três 

Corações. Ambos com um 

grande número de parti-

cipantes. Companheiros se 

desdobraram para ajudar na 

realização do Evento e os 

palestrantes trouxeram uma 

grande bagagem de conheci-

mentos orientando e reciclando 

os companheiros presentes. 

 

 

 

Na noite da última terça-feira, dia 08 de dezembro, foi realizado na Câmara Municipal de Bueno Brandão, o primeiro encontro com 

objetivo da criação do Rotary Club em Bueno Brandão. O evento contou com as presenças de rotarianos, presidentes Governador 

Assistente e governadores do Rotary de Monte Sião, Ouro Fino, Lavras e Divinópolis Leste, e também presentes o Prefeito Municipal 

de Bueno Brandão, o Presidente e o Vice Presidente da Câmara Municipal, além de outras autoridades Municipais e pessoas da 

comunidade. Novos encontros serão realizados para a criação deste importante club de serviço na cidade de Bueno Brandão, pois 

Rotary presta excelentes e relevantes serviços sociais no Brasil e no mundo e com certeza virá para somar na cidade. 

 



 

Em simples cerimônia realizada no 

auditório do Asilo São Vicente de 

Paulo e com a  presença do Reitor da 

UNIFEOB, Sr. João Octávio Bastos 

Junqueira, bem como do Diretor da 

UPTIME, Sr. Frederico Campos Lage, 

Rotarianos, representantes de 

entidades, autoridades, pais e alunos, o 

Rotary Club de Poços de Caldas, 

Distrito 4560, realizou a entrega dos 

Prêmios e certificados do Concurso 

Melhor Aluno da Escola Publica. 

  

Promovido em parceria com a 

UNIFEOB, UPTIME, MICROLINS e 

São Marcos Cristais, empresa do 

Grupo Molinari, com o apoio da 

Secretaria Municipal de Educação e da 

Superintendência Regional de Ensino 

do Estado de Minas Gerais, 

reuniu participantes de 20 instituições 

de ensino Municipal e Estadual da 

cidade. 

  

A classificação dos alunos do 9º ano 

do ensino Fundamental foi a seguinte: 

1º LUGAR para Maria Clara 

Rodrigues da Escola Municipal 

Edmundo Cardillo que recebeu uma 

bolsa de estudos de um curso 

completo de inglês da escola 

UPTIME. 

Em 2º ficou o aluno Bruno Santos 

Garcia da escola Municipal 

Mariquinhas Brochado  e em 3º 

LUGAR Victoria da Silva 

Vasconcellos. Ambos receberam uma 

bolsa completa de 01 curso de 

informática da escola MICROLINS. 

Os alunos do 3º ano do ENSINO 

MÉDIO, disputaram palmo a palmo as 

premiações, na prova realizada na 

Escola Estadual Prof. Arlindo Pereira 

– Polivalente, com a supervisão das 

Secretarias Municipal e Estadual de 

Ensino. 

E o esperado 1º LUGAR que recebeu 

uma bolsa de estudo de um curso 

completo de Ensino Superior, á 

escolha do aluno, dentre os 

ministrados pela UNIFEOB – 

CENTRO UNIVERSITÁRIO 

OCTAVIO BASTOS, ficou para 

Thalles Augusto Oliveira Dias, da 

Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio. 

O segundo lugar ficou com o aluno 

Luiz Ricardo Ferreira Limão da Escola 

Estadual David Campista que recebeu 

o vale do Curso Completo de Inglês da 

UPTIME e em 3º lugar a ganhadora de 

uma bolsa de estudos de informática 

da MICROLINS, Larissa Conceição 

de Lima. Aluna da Escola Estadual 

Rotary Club de Poços de Caldas entrega Prêmios de Melhor Aluno 

MÉDIO, disputaram palmo a palmo as 

premiações, na prova realizada na 

Escola Estadual Prof. Arlindo Pereira 

– Polivalente, com a supervisão das 

Secretarias Municipal e Estadual de 

Ensino. 

E o esperado 1º LUGAR que recebeu 

uma bolsa de estudo de um curso 

completo de Ensino Superior, á 

escolha do aluno, dentre os 

ministrados pela UNIFEOB – 

CENTRO UNIVERSITÁRIO 

OCTAVIO BASTOS, ficou para 

Thalles Augusto Oliveira Dias, da 

Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio. 

O segundo lugar ficou com o aluno 

Luiz Ricardo Ferreira Limão da Escola 

Estadual David Campista que recebeu 

o vale do Curso Completo de Inglês da 

UPTIME e em 3º lugar a ganhadora de 

uma bolsa de estudos de informática 

da MICROLINS, Larissa Conceição 

de Lima. Aluna da Escola Estadual 

Francisco Escobar. 

  

Os classificados receberam ainda, 

troféus exclusivos da Cristais São 

Marcos, indicando sua classificação. 

 

 “Tendo por base os fundamentos do 

ROTARY CLUB DE POÇOS DE 

CALDAS, em consonância com a área 

de enfoque nº 5 de Rotary 

Internacional que consiste no apoio a 

educação, entendeu-se pela 

necessidade de apoio do clube aos 

trabalhos realizados na comunidade, 

em prol da Educação de jovens e 

adolescentes, sobretudo junto a rede 

publica de ensino. 

Observando a necessidade de estimulo 

a estes jovens para a devida dedicação 

aos estudos, uma vez que a falta de 

interesse pelo estudo é fator que 

contribui para a evasão escolar, 

decidiu-se lançar este projeto. Que 

coroa com louvor seus participantes e 

os vencedores que terão um estimulo 

importantíssimo para suas carreiras 

profissionais!” Enfatizou o Presidente 

do Rotary Club de Poços de Caldas, 

Mário Sergio Macedo de Araújo. 

 

Observando a necessidade de estimulo 

a estes jovens para a devida dedicação 

aos estudos, uma vez que a falta de 

interesse pelo estudo é fator que 

contribui para a evasão escolar, 

decidiu-se lançar este projeto. Que 

coroa com louvor seus participantes e 

os vencedores que terão um estimulo 

importantíssimo para suas carreiras 

profissionais!” Enfatizou o Presidente 

do Rotary Club de Poços de Caldas, 

Mário Sergio Macedo de Araújo. 
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