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Em comemoração à visita oficial da Governadora do Distrito 4580, Ângela Maria Silva Rezende, da cidade de
Congonhas, o Rotary Club e a Casa da Amizade, presididos pelo casal Leonel Duarte Fávero e Rita de Cássia Campos
Fávero, recepcionaram a visitante, seus companheiros e convidados, na noite de 30 de agosto p. findo, em sua sede
social.
Em comemoração à visita oficial da Governadora do Distrito 4580, Ângela Maria Silva Rezende, da cidade de
Congonhas, o Rotary Club e a Casa da Amizade, presididos pelo casal Leonel Duarte Fávero e Rita de Cássia Campos
Fávero, recepcionaram a visitante, seus companheiros e convidados, na noite de 30 de agosto p. findo, em sua sede
social. Os anfitriões foram gentilíssimos e tiveram a satisfação de compor a mesa diretora com a distinta governadora
e as representatividades: exmo. sr. prefeito dr. Fernando Dutra Macedo; governador assistente Romero Valadares
Teixeira e sua esposa Elaine Valadares; e o rotariano Flávio Mouzige, do RC Ubá, representando os demais clubes
vizinhos. Dando início aos trabalhos o presidente Leonel Fávero fez soar o sino, e convidou todos para a saudação à
Bandeira Brasileira e reverenciar, de pé, o Hino Nacional. &#8211; A reflexão da noite foi pronunciada pela presidente
da Casa da Amizade, Rita de Cássia Campos Fávero. &#8211; O protocolo Francisco Fábio Borges de Medeiros
expressou sua saudação ao público, aos componentes da mesa, autoridades, convidados, companheiros e
companheiras. Ao registrar as caravanas presentes, convidou o Rotary Club de Cataguases e o Rotary Club de Ubá
para receberem os respectivos troféus de &#8220;Maior Distância&#8221; e &#8220;Maior Caravana&#8221;. Houve
o ato de posse dos novos integrantes da instituição, Sebastião Magno de Paiva Ribeiro e sua esposa Rita de Cássia
Corrêa Ribeiro, prestado pelo rotariano Jailton de Almeida Dutra, o qual recebeu por merecimento, das mãos da
Governadora Ângela Silva Rezende, o honroso título Paul Harris. Lido o currículo da Governadora Distrital, com
extensos serviços prestados na arte e cultura como bailarina e coreógrafa, e à frente de atividades rotárias desde o ano
de 1996, ouviu-se seu expressivo pronunciamento de incentivo e agradecimentos, procedendo-se a troca de presentes
entre ela e a presidente da Casa da Amizade. A sessão encerrou-se com as palavras de agradecimentos do
presidente Leonel Fávero, convidando todos a saudar a Bandeira Nacional e a prestigiar o festivo jantar de
confraternização. FOTO 1 &#8211; A Governadora Distrital ladeada pelos membros do Rotary Club de Rio Pomba
(Crédito: Elaine Oliveira) FOTO 2 &#8211; Ângela Maria Rezende entre o prefeito dr. Fernando Macedo e o casal
rotariano Leonel e Ritinha Fávero (Crédito: Rodrigo Oliveira)
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