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ALFABETIZAÇÃO
CIDADÃ
A Universidade Católica de
Brasília, em parceria com clubes
de Rotary do Distrito 4530,
realizou a diplomação de
alfabetização de adultos no dia
9/12/2014. O Governador
Demetrius compôs a mesa
diretora da solenidade.
O RC de Taguatinga Sul é um dos
parceiros do programa.

Uma mensagem para o Carlos Bonfim
O companheiro Carlos Bonfim Ribeiro Rego
faleceu no domingo, dia 28/12/2014, vítima
de acidente em uma cachoeira no estado de
Tocantins, aos 35 anos de idade. O
companheiro Ricardo Prata escreveu uma
mensagem:
“Para o Carlim: Você foi uma pessoa que
passou rápido em nossas vidas, alegrou muito
nos nossos momentos de encontros e pescarias. Iluminado e de
espírito criativo, aceite as supressas que transformaram teus planos,
derrubaram teus sonhos e deu rumo totalmente diverso à tua vida.
Apesar disso, queremos te tranquilizar, encontramos forças nessa
família linda, esposa e filhos, cheios de amor e alegria como você
era. Fique tranquilo, estaremos aqui para protegê-los e ajudá-los no
que for preciso. Jamais você será esquecido, quando reunidos
estivermos. Seu nome será colocado nos exemplos de companheiro
solidário, e cheio de graça! Haveremos de nos encontrar outra vez,
sempre que desejarmos numa comemoração que não poderá jamais
terminar.”

Última Reunião de 2014
A última reunião ordinária do ano que passou foi realizada em
15/12/2014. Sob o comando do Presidente Deusélis, a mesa diretora
contou com a presença da Governadora Assistente Laura Nugoli.
Nessa reunião foram doadas mais 3 cadeiras de rodas. A
companheira Laura Nugoli apresentou o projeto da Governadoria
para a II Campanha Beneficente da União Rotária de contribuição à
erradicação da pólio no mundo.

Projeto Cadeira de Rodas
O projeto Cadeira de Rodas foi iniciado na gestão 1986-1987
quando foram doadas 5 cadeiras. Desde então o número médio de
cadeiras doadas em cada gestão aumentou para 120 em cada gestão. Convidamos os presidentes,
secretários e tesoureiros a enviarem para a redação, o número de cadeiras doadas em cada gestão para
a correta contabilização do projeto, que estimamos entre 2.600 e 3.000 nesses quase trinta anos de
prestação de serviço à comunidade.

