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Comprometa-se com a educação universal 

Hoje, 103 milhões de jovens em todo o mundo, dos quais 60% são mulheres, não possuem habilidades básicas de alfabetização.

oje, 103 milhões de jovens em todo o Hmundo, dos quais 60% são mulheres, não 

possuem habilidades básicas de alfabeti-

zação. Estima-se que 50% das crianças em idade 

para frequentar o ensino fundamental não vão à 

escola por viverem em áreas afetadas por confli-

tos. Embora 91% das crianças em países em desen-

volvimento estejam matriculadas no ensino 

fundamental, 57 milhões delas continuam fora da 

escola. *

 Por que estas estatísticas são importantes? 

Ao apoiar a educação e alfabetização em comuni-

dades em todo o mundo, nós podemos mudar esta 

situação e melhorar vidas. O 4º Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável da ONU visa assegu-

rar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, 

e promover oportunidades de aprendizagem ao 

longo da vida para todos.

 Rotarianos em todo o mundo apoiam este 

objetivo por meio de projetos educacionais que 

fornecem tecnologia, treinamento para professo-

res, equipes de formação profissional, programas 

de merenda para estudantes e livros didáticos de 

baixo custo para comunidades. A meta do Rotary é 

fortalecer a capacidade de as comunidades apoia-

rem a educação básica e alfabetização, reduzir a 

disparidade entre os sexos no que se refere educa-

ção, e aumentar a alfabetização de adultos.

Ÿ O Rotary Club de Flemington (EUA) adotou uma 

escola em Bogor, Indonésia, que trabalha com 

crianças autistas. O clube forneceu apoio finan-

ceiro para compra de materiais educacionais, 

organizou treinamento para os professores da 

Western Autistic School, Olga Tennyson 

Institute, da Universidade de LaTrobe, e coorde-

nou visitas dos professores a escolas públicas 

que integraram crianças com autismo às salas 

de aula. Bogor também recebeu apoio técnico 

para renovar suas atuais práticas e planejar 

futuras iniciativas.

Ÿ Aprender a ler é uma habilidade fundamental 

que possui uma forte correlação com o sucesso 

acadêmico e profissional. O Rhoda Reads™, 

programa do Rotary Club de Waterville, oferece 

a rotarianos treinamento sobre o desenvolvi-

mento de crianças entre 0 a 5 anos de idade em 

Maine, EUA . O programa dá a cada participante 

um kit que inclui uma variedade de livros e uma 

coruja de pelúcia chamada Rhoda (a mascote do 

programa). Os rotarianos são emparceirados 

com uma creche, a qual eles visitam regular-

mente para ler às crianças.

Ÿ Para os estudantes de ensino médio terem 

sucesso após se formarem, eles precisam saber 

usar computadores. Com o apoio da Auckland 

University of Technology, o Rotary Club de 

Taveuni forneceu uma sala de aprendizado 

digital para os estudantes da ilha de Taveuni, 

em Fiji. Assista ao vídeo para saber mais.

INSPIRE-SE COM ESSES LINKS

Áreas de Enfoque do Rotary

Rotary Showcase

Rotary Ideas

Educação Básica e Alfabetização – Estratégias do Projeto

https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/589
http://map.rotary.org/pt/project/pages/search_project.aspx#area_of_focus=a5d5e449-36a9-446b-bf8f-2a691953873e
http://ideas.rotary.org/Project/Find
https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/680
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 No verão de 1917, alguns meses após os EUA terem 

entrado na Primeira Guerra Mundial, o Rotary realizou sua 

oitava convenção em Atlanta. Embora muitos rotarianos 

fossem da opinião de que a Convenção deveria se cancelada por 

causa desse grande conflito, o Conselho Diretor concordou com 

Paul Harris que tudo deveria continuar como planejado. Em 

meio a tanto medo e incertezas, Harris escreveu algumas das 

palavras mais citadas no Rotary:

 Esforços individuais, quando bem direcionados, 

podem realizar muito, mas o bem maior virá do esforço 

conjunto. Esforços individuais atendem necessidades 

individuais; esforços conjuntos servem à humanidade. O 

poder de esforços conjuntos é ilimitado.

 Foi justamente nessa convenção que o então presidente 

do Rotary, Arch Klumph, propôs a criação de um fundo de 

dotação “para fazer o bem no mundo”, que deu origem à 

Fundação Rotária. Com isso, o poder de esforços conjuntos 

ganhou uma nova força: a de recursos conjuntos. Foi uma 

combinação que se revelou imbatível e tem estado por trás de 

muitos dos trabalhos do Rotary nos últimos 100 anos. Hoje, é 

difícil imaginar o Rotary sem a sua Fundação. Foi ela que deu o 

avanço no Rotary para que deixasse de ser uma organização de 

clubes locais para se transformar em uma potência internacio-

nal capaz de mudar o mundo.

 Neste ano, estamos marcando o centenário da nossa 

Fundação Rotária na cidade onde tudo começou: Atlanta. Nossa 

108ª Convenção promete ser uma das mais emocionantes, com 

palestras inspiradoras, muito entretenimento e uma grande 

variedade de debates. E, é claro, na ocasião celebraremos o 

centenário da Fundação em grande estilo.

 Quer você seja frequentador das Convenções, esteja 

afastado do evento já há alguns anos ou ainda não tenha 

participado, a convenção de 2017 será aquela que você não pode 

perder. Atlanta, por si só, já é um excelente destino, com ótima 

comida, pessoas acolhedoras e muitas atrações. Mas o principal 

motivo para ir à convenção é sempre a própria Convenção, as 

pessoas, ideias, inspiração e as amizades que fará por lá.

 Para saber mais e economizar na inscrição, visite a 

página .www.riconvention.org/pt

Até Atlanta!

John F. Germ
Presidente ����-��

 Esforços individuais, quando bem direcionados, podem realizar muito, mas o bem maior virá do esforço conjunto. 
Esforços individuais atendem necessidades individuais; esforços conjuntos servem à humanidade. 

O poder de esforços conjuntos é ilimitado. - Paul Harris

 Estima-se que, mundialmente, cerca de 70 milhões de 

crianças não têm acesso à educação básica e mais de 800 milhões de 

pessoas acima de 15 anos são analfabetas. No Brasil, os números são 

preocupantes porque mais de 13 milhões de brasileiros não sabem ler 

nem escrever. Isso significa que o nosso país não vai cumprir um 

pacto internacional de reduzir pela metade o analfabetismo de 

adultos nos próximos anos.

 Diante desses números alarmantes, é importante saber que 

o Rotary patrocina, através dos Clubes, projetos que proporcionam 

tecnologia educacional, treinamento para professores, equipes de 

formação profissional, programas de merenda e livros didáticos para 

ajudar as comunidades a apoiar a educação básica, oferecer oportu-

nidades educacionais iguais para ambos os sexos e aumentar a 

alfabetização entre os adultos.

 Reconheçamos que a educação é a forma mais prática, o 

caminho mais correto, a ação mais dinâmica para se chegar ao 

desenvolvimento de uma nação. Não podemos pensar em um país 

desenvolvido plenamente, com uma estabilidade econômica 

definida, com uma política social justa e humana, com homens 

públicos conscientes e responsáveis, sem primeiro pensarmos na

educação e na formação cultural de seu povo.

 A educação é o princípio fundamental, a prioridade básica 

para a estruturação de uma sociedade que visa atingir o seu pleno 

desenvolvimento social, político, econômico, científico e cultural. 

Sem educação não se constrói um país do futuro. Por seu turno, a 

alfabetização é um direito do cidadão e a base para a aprendizagem 

permanente. O analfabetismo afeta todas as fases da vida de uma 

pessoa. Aqueles que não sabem ler ou escrever são muito mais 

propensos a continuar na pobreza, ter problemas de saúde e viver 

isolados em um mundo cada vez mais dependente da utilização dos 

computadores. É fato, também, que a falta de mão de obra especiali-

zada tem contribuído para o retrocesso econômico do país.

 No entanto, o que mais nos preocupa é o impacto sobre as 

gerações futuras. Muitas crianças crescem em lares onde os pais são 

analfabetos. Se proporcionarmos os meios e recursos para a educa-

ção dessas gerações, com certeza obteremos melhores resultados no 

futuro.

 Portanto, devemos fazer uma força-tarefa contra o analfa-

betismo, mas em defesa de uma alfabetização consciente, de uma 

educação de qualidade para os jovens do futuro. Se estamos chegando 

próximo de erradicar a pólio da face da Terra, por que não seremos 

capazes de acabar com o analfabetismo e de compartilhar da 

construção de uma educação de qualidade, preservando a moral e a 

ética, com princípios de formação do homem no seu meio social?

Está lançado mais um desafio para o gigantesco trabalho que a 

educação básica e a alfabetização esperam dos rotarianos do mundo.

José Ubiracy Silva
Diretor Rotary International

Não nos esqueçamos, caros companheiros, que a missão do Rotary é simples e todos devemos tê-la em mente:
Servir na comunidade, servir no lugar de trabalho, en�m, servir no mundo

www.riconvention.org/pt


PALAVRA DO GOVERNADOR

 Meus amigos, o Rotary International nos lembra, que 

temos compromisso com Educação Básica e Alfabetização. 

 Segundo dados do IBGE, cerca de (em 2010) 9% da 

população brasileira é analfabeta!!! Isso significa 18.000.000 

de pessoas excluídas da ativa participação cidadã na vida de 

nossas cidades.

 O Rotary pode realizar muito nessa área de  

Educação, melhorando, sensivelmente, a qualidade de vida 

de nossas comunidades. 

Mesmo através de Projetos de Subsídios Distritais nossos 

Clubes podem fazer a diferença. criando salas de aulas, com 

recursos modernos, 

 Caso no seu Rotary Club não existam profissionais da 

Educação, busque-os nas escolas e convide-os para uma 

parceria com o Rotary. Estabeleçam uma estratégia para a 

alfabetização, levantem os recursos necessários, planejem 

como atrair os analfabetos e como motivá-los a aprender. 

 Sendo necessário, vale submeter-se a um treina-

mento pedagógico para aprender como ensinar nossos 

concidadãos. 

 Há tempos atrás, havia muitos projetos de 

Alfabetização. Hoje, parece que diminuiu o número de 

projetos ou o número de interessados...

 Trabalhar em favor da educação é garantir uma 

sociedade mais justa, mais produtiva e mais feliz! 

 Enfim, direta ou indiretamente, devemos atuar 

nessa área de enfoque rotário, erradicando os vírus da 

ignorância e do crime!

Todo investimento rotário na educação, retorna na solução 

de vários problemas sociais, como a qualificação de mão de 

obra, o aumento na qualidade de vida, o descortínio de novos 

horizontes e novas oportunidades, o acesso à cultura e 

informação. 

 Vamos, pois, movimentar nossas comunidades, 

motivar nossos concidadãos a aprenderem a ler e escrever, a 

calcular, afinando o raciocínio e a auto-estima. 

 Arregacemos as mangas e vamos ao trabalho 

esclarecedor, em prol de um país mais feliz! 

João Otávio Veiga Rodrigues
Governador ����-��

Alfabetizar é democratizar a felicidade!

Não perca tempo, as encomendas vão até o dia 21 de Outubro de 2016!

Acesse: www.cedup.com/rotary/panetone

http://www.cedup.com/rotary/panetone


 O Rotary Global Rewards é o nosso programa de benefícios 

para rotarianos e rotaractianos. Não há necessidade de cadastrar 

para usar o programa, basta apenas ter conta no Meu Rotary para 

participar.

GASTE MENOS, FAÇA MAIS

Ao fazer o bem, quem ganha é você! Economize em viagens e 

também em entretenimento, serviços, produtos e seguros.

É muito fácil aproveitar os descontos e economizar dinheiro em 

futuros projetos. Use os descontos e ofertas especiais.

 Você pode acessar o Rotary Global Rewards através do seu 

computador ou tablet pelo site www.rotary.org/pt/globalrewards

 O programa oferece descontos e ofertas especiais em 

viagens, produtos, entretenimento e muito mais. inclusive em 

empresas como: HERTZ, AVIS E HOLIDAY INN e novas ofertas são 

adicionadas regularmente.

COMO NAVEGAR NA PÁGINA

 Vá para www.rotary.org/pt/globalrewards ou visite o 

Espaço do Associado.

 Faça login no Meu Rotary. Qualquer pessoa pode visitar o 

site rotary.org e ver as ofertas do Rotary Global Rewards, mas 

apenas os rotarianos e os rotaractianos podem desfrutar das 

promoções. Faça buscas por local ou nome da empresa. Selecione a 

oferta e clique em Claim Offer. Você será direcionado para o Website 

da empresa. No site da empresa, você deverá inserir o código da 

oferta para finalizar a compra. É recomendado que se utilize os 

navegadores de Internet Chrome, Firefox, Safari ou Internet 

Explorer 10.

UTILIZANDO SEU SMARTPHONE

 Baixe o aplicativo Club Locator por meio da loja da Apple ou 

do Google Play, e selecione Rotary Global Rewards.

Se preferir, acesse o Rotary Global Rewards a partir do Meu Rotary 

em seu próprio telefone.

VOCÊ TAMBÉM PODE ADICIONAR OFERTAS DA SUA EMPRESA E 

OFERECÊ-LAS AOS USUÁRIOS

 Ao participar do programa, os rotarianos ajudam muito no 

desenvolvimento do Rotary Global Rewards. É fácil participar. 

Acesse a página do programa pelo Espaço do Associado ou pela 

Gestão, depois clique em Rotary Global Rewards. Uma vez na página, 

clique em Crie Uma Oferta. 

 Como criar uma oferta no Rotary Global Rewards, disponí-

vel no https://www.rotary.org./myrotary/pt/document/how-

create-rotary-global-rewards-offer.

PARA ONDE O ROTARY GLOBAL REWARDS LEVARÁ VOCÊ?

 Compartilhe sua experiência com o Rotary Global Rewards 

usando a hashtag #RotaryStory ou enviando mensagem ao e-mail 

rotaryglobalrewards@rotary.org.

Luiz de Araujo Filho

Governador 2007/2008 e 2009/2010 – Distrito 4560

Presidente Comissão Distrital Rotary Global Rewards 2016/2018 

Luís de Araújo Filho
Governador ����-�� e ����-��

Clube de benefícios do Rotary International

CLUBE DE BENEFÍCIOS DO ROTARY INTERNATIONAL
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 Queridas companheiras, agradeço todo carinho que 

tenho recebido nas visitas às Casas da Amizade do nosso 

distrito 4560. A cada viagem uma nova semente de amizade é 

plantada e, meu facebook da vida real está cada vez mais 

repleto de pessoas de grande valor humano. 

 Sim, vocês mesmas, mulheres empreendedoras e 

sensíveis, que trabalham em suas comunidades, que partici-

pam dos Rotary Days e das nossas assembléias, que bom 

poder conhecê-las e aprender com vocês novas lições de vida 

e de trabalho!

 No encontro proporcionado pelo “Chá da Amizade”, 

sempre há uma conversa de amigas e sorrisos de paz! Aos 

poucos vou me inteirando dos projetos sociais que são 

realizados em cada lugar e parabenizo a todas pelo esforço 

em concretizá-los!

 PER CAPTA ANUAL E RELATÓRIOS: Atenção para as 

datas! Quero lembrá-las de sempre acompanhar a Carta 

Mensal e de lerem os emails enviados pela nossa Secretária 

distrital Rita Augusta e pela Tesoureira distrital Vani Béze, 

ambas da cidade de Oliveira-MG.

 A per capta distrital anual deve ser depositada até o 

dia 31.10.2016, conforme consta no Guia Distrital das ASR-

2016/2017, à página 69.

Dados para depósito:

BANCO: 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA: 0364-6 - Lavras - MG

CONTA CORRENTE: 74.706-8

CNPJ: 06.336.722/0001-06

NOME: Coordenadoria das ASR do Distrito 4560

VALOR POR SÓCIA: R$ 50,00

 Conto com todas vocês na continuidade do envio dos 

relatórios mensais e depósito das per captas conforme está 

no Guia Distrital das ASR. Imprimam as cartas mensais e o 

Guia distrital, ambos já enviados por email e, por Whatsapp. 

No próximo mês de outubro, a Carta Mensal trará novas 

informações e orientações sobre as metas e visitas. 

Colaborando umas com as outras, sigamos juntas o objetivo 

maior de Servir à humanidade da melhor maneira possível.

ocê sabia que os rotarianos apoiam projetos educacio-Vnais que oferecem tecnologia, capacitação de profes-

sores, equipes de formação profissional, programas 

de refeições para estudantes e livros didáticos?

Com apoio da Fundação Rotária, rotarianos recebem capaci-

tação para garantirem acesso contínuo à educação básica e 

alfabetização para todas as pessoas ao:

1. fortalecer a capacidade das comunidades de forne-

cerem educação básica e alfabetização; 

2. aumentar as taxas de alfabetização entre adultos; 

3. reduzir a disparidade entre os sexos no acesso à 

educação; 

4. apoiar estudos ligados à educação básica e alfabe-

tização. 

 Os programas e projetos do Rotary visam fortalecer a 

capacidade das comunidades de fornecer educação básica e 

alfabetização, reduzir a disparidade entre os sexos na 

educação e aumentar o número de iniciativas de alfabetiza-

ção de adultos, bem como o de participantes.  Os programas 

variam desde rotarianos que ensinam em uma sala de aula 

ou um programa pós-escolar até programas de imersão de 

baixo custo.  Os programas de alfabetização de adultos ou 

mesmo de bolsas de Estudo podem ser patrocinados por 

clubes ou distritos em colaboração com escolas, universida-

des ou outras organizações comunitárias. 

RECURSOS:

Página sobre educação básica e alfabetização em www.ro-

tary.org: www.rotary.org/basic-education-and-literacy.  

Página do Grupo Rotarianos em Ação pela Alfabetização: 

litrag.org

BOLSAS DE ESTUDO PATROCINADAS PELO ROTARY: 

h t t p s : / / w w w . r o t a r y . o r g / m y r o t a r y / p t / t a k e -

action/empower-leaders/create-scholarship

Dependendo da bolsa de estudo planejada, você pode buscar 

financiamento por meio dos subsídios do Rotary.

Carmen Sílvia Toledo Da Pós Rodrigues
Coordenadora ASR ����-��

Eduquem as crianças e não será necessário castigar os homens.
Pitágoras

O Rotary apoia projetos educacionais! Saiba como participar.

PALAVRA DA COORDENADORA

www.rotary4560.org.br Carta Mensal | Rotary Distrito 4560 ��
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FREQUENCIA

www.rotary4560.org.brCarta Mensal | Rotary Distrito 4560��

ENVIO DA FREQUENCIA MENSAL

Dados obtidos com informações do Sistema de Gestão do Distrito disponível em www.bit.ly/sistema4560.
Frequências informadas por e-mail não serão publicadas, sendo válida apenas o envio através do sistema distrital.

Plano de Receitas e Despesas
Fundo Distrital ����-�� - Agosto

OBS: 1230 É O NÚMERO DE ASSOCIADOS EM 04 de julho de 2016 EM RI
O PERCENTUAL A SER DISTRIBUÍDO PARA A ATIVIDADES DISTRITAIS SERÁ O TOTAL DE ARRECADAÇÃO 

PREVISTO, MENOS O VALOR PREVISTO PARA DESPESAS COM ESCRITÓRIO CENTRAL - LAVRAS
BALANCETE ESTÁ DISPONÍVEL NO SITE WWW.ROTARY4560.ORG.BR

Rotary de Lavras realiza corrida
contra o câncer infantil

 Os rotarianos do Rotary Club de Lavras em parceria 

com a casa de apoio aos portadores de câncer, realizaram em 

setembro a Corrida KIDS contra o Cancer Infanil, denominado 

Setembro Dourado, a idéia é alertar toda população sobre o 

diagnóstico precoce da doença que sendo tratada pode ter boa 

chance de reversão no quadro clinico. Na oportunidade 250 

crianças na faixa etária de 07 a 17 anos percorreram as 

distâncias de 800 e 1.500 metros.

 Em outra oportunidade em parceria com as 

Academias o Rotary Club de Lavras, vem realizando a 

campanha: Bote seu tênis usado pra correr, que consiste na 

arrecadação de tênis usado (bom estado de conservação) que 

serão doados ao projeto de atletismo CRIA-LAVRAS que tem sua 

base na Universidade Federal de Lavras (UFLA).

http://bit.ly/sistema4560
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JUSTIFICATIVA: O CÂNCER, A EPIDEMIA DE NOSSA ÉPOCA

 Em 1985, o Rotary Internacional lançou um programa 

mundial com o objetivo de angariar fundos para a imunização de 

crianças contra a poliomielite. Com o passar do tempo, parcerias 

com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (Unicef), o Centro Norte-Americano para 

Controle e Prevenção de Doenças (CDC) e governos nacionais 

permitiram que o RI encampasse o maior empreendimento 

mundial da área de saúde envolvendo os setores público e 

privado.

 O trabalho de prevenção da poliomielite, através da 

vacinação em massa, evitou as mortes, as sequelas e os 

sofrimentos de cerca de dois bilhões de crianças de crianças que 

receberam até hoje a vacina antipólio ao redor do mundo. O papel 

do Rotary nisso foi fundamental e pioneiro.

 Tendo praticamente vencido a luta contra a poliomielite, 

o Rotary poderá agora ajudar a vencer o câncer. Essa é a nova 

frente de luta que o Rotary deveria abraçar. A nossa proposta é que 

comecemos, no Rotary, um programa de prevenção e combate ao 

câncer junto às populações das cidades do Distrito 4560, que 

poderia também contar com a colaboração de órgãos públicos. 

A quase total eliminação da poliomielite no mundo representou 

um importante e grandioso trabalho desenvolvido pelo Rotary 

Internacional. Agora, o grande desafio necessário para um 

mundo mais humano e sadio é outro: a prevenção e o tratamento 

do câncer, a mais danosa e devastadora doença de nosso tempo. 

CÂNCER, A EPIDEMIA DE NOSSA ÉPOCA

 O câncer ceifa anualmente milhões de pessoas em todo o 

mundo e pode em grande parte ser prevenido. O câncer é hoje a 

principal causa de mortalidade no mundo e o número total de 

casos aumenta, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). 

 Segundo a ONG World Cancer Research Fund – WCRF, são 

registrados 12 milhões de casos novos de câncer por ano no 

mundo todo e esse número está crescendo. Cálculos da WCRF 

revelam que 2,8 milhões dos casos de câncer estão ligados ao 

estilo de vida do portador da doença. Fatores como falta de 

atividades físicas, alimentação errada e sobrepeso podem levar 

ao câncer. No Brasil, 30% dos casos de câncer em geral e 37% dos 

casos de câncer no intestino estão ligados ao estilo de vida atual 

dos brasileiros. 

 Conforme o INCA – Instituto Nacional de Câncer, as 

estimativas para o ano de 2012 no Brasil apontam a ocorrência de 

cerca de 518.510 casos novos de câncer. São esperados um total de 

257.870 casos novos para o sexo masculino e 260.640 para o sexo 

feminino. 

 Segundo dados do INCA, existe uma expectativa de que 

113.959 pessoas morrerão de câncer este ano no Brasil. Dessas, 

61.522 serão homens e 52.437, mulheres. 

 O câncer é uma doença perversa, insidiosa e mortal, mas 

“inteligente”. Diferentemente de outras doenças que afetam 

nosso organismo, ela funciona como um sistema (tem seu 

próprio equilíbrio e homeostase) e por isso mesmo o seu controle 

tem de ser feito com métodos inteligentes e variados e não com 

procedimentos meramente padronizados. O câncer utiliza 

recursos, por exemplo, para enganar as defesas do organismo, 

cria seu próprio sistema de alimentação através da angiogênese 

(criação de vasos sanguíneos próprios) e produz as alterações 

orgânicas necessárias à sua sobrevivência e proliferação.

CÂNCER, ESTILO DE VIDA E AMBIENTE

 Hoje sabemos que a incidência de câncer está ligada 

diretamente ao estilo e à qualidade de vida das pessoas.

 A grande maioria dos casos de câncer (80%) está 

relacionada ao meio ambiente, no qual encontramos um elevado 

número de fatores de risco. Entende-se por ambiente o meio em 

geral (água, terra e ar), o ambiente ocupacional (indústrias 

químicas e afins), o ambiente de consumo (alimentos, 

medicamentos), o ambiente social e cultural (estilo e hábitos de 

vida).

 As mudanças provocadas no meio ambiente pelo próprio 

homem, os "hábitos" e o "estilo de vida" adotados pelas pessoas, 

podem determinar diferentes tipos de câncer. 

Conforme pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, em 2010, 

os tipos de câncer relacionados aos hábitos alimentares no País 

estão entre as seis primeiras causas de mortalidade pela doença. 

A pesquisa, que entrevistou 54.367 pessoas, concluiu que o padrão 

alimentar no país mudou para pior, com um aumento no 

consumo de carne gordurosa (um em cada três entrevistados) e 

comidas semiprontas. Além disso, o estudo demonstrou que o 

brasileiro tem consumido mais refrigerantes e sucos artificiais, 

ingerido menos fibras e praticado pouca atividade física. 

 Uma outra pesquisa, levada a efeito na Inglaterra 

concluiu que mais de 40% dos casos de câncer podem ser 

prevenidos com mudanças no estilo de vida.

 O tabagismo foi apontado como responsável por 23% das 

ocorrências de câncer nos homens e 15,6% nas mulheres. Além 

disso, cerca de 45% dos casos de câncer em homens e 40% nas 

mulheres do Reino Unido estão ligados ao estilo de vida e podem 

Marcos Goursand de Araújo
Psicólogo e professor universitário. Doutorado pela PUC-SP.
Pós-doutorado pela UCLA, E.U.A. Sócio do Rotary Divinópolis-Oeste.

Prevenção e combate ao câncer.
A necessária e atual frente de luta do Rotary.
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ser prevenidos. 

 A pesquisa, publicada na revista médica The British 

Journal of Cancer, concluiu que mais de 100 mil casos da doença 

diagnosticados a cada ano no país são ligados a quatro fatores: 

tabaco, má alimentação, álcool e sobrepeso. A estimativa é que 

34% dos registros da enfermidade tenham origem nesses fatores.

Todos somos portadores de células cancerosas, a partir de certa 

idade. Mas apenas uma pessoa em cada quatro vai morrer de 

câncer. Qual é o segredo das outras três? As suas defesas naturais, 

afirma o médico e cientista Servan-Schreiber. E nós poderíamos 

estimular essas defesas naturais através do nosso estilo de vida, 

para prevenir ou lutar contra o câncer. 

 No seu livro Anticâncer, ele descreve uma série de regras 

simples de estilo de vida que podem ajudar a combater a 

proliferação cancerosa.

 A primeira delas é ter atenção ao que comemos para que 

os alimentos contribuam para nossa saúde e evitem o 

surgimento do câncer.

 Também é preciso manter um certo nível de atividade 

física, pois isso estimula todas as capacidades promotoras da 

saúde do corpo – em particular o sistema imunológico e a 

eliminação pelo organismo das substâncias cancerígenas. 

 Por outro lado, temos de aprender a gerir melhor o nosso 

estresse através de métodos simples de relaxamento e de 

relacionamento com os outros. 

 E, por último, devemos evitar ao máximo os produtos 

tóxicos e alimentos cancerígenos.

 O Dr. Dean Ornish, um especialista em nutrição e 

prevenção em saúde, também confirma que o meio ambiente e o 

estilo de vida são essenciais para a saúde e a prevenção do câncer, 

e recomenda: alimentação vegetariana, suplementos, ômega-3, 

exercícios físicos e de respiração, ioga, meditação, relaxamento 

progressivo, grupo de apoio a portadores de câncer.

 Seu programa alimentar se baseia em cereais integrais, 

legumes, verduras, frutas e sucos de frutas, batatas, derivados 

magros do leite, complementos livres de gordura.

 Ian Gawler, um cirurgião veterinário e atleta 

australiano, foi acometido por um câncer ósseo e teve sua perna 

amputada em 1975. Mas, naquele mesmo ano o câncer voltou 

mais violento e ele tinha uma expectativa de vida de apenas umas 

poucas semanas.

Gawler desenvolveu então um programa de efetiva auto-ajuda 

baseado nos princípios de boa alimentação, atitudes positivas, 

meditação e suporte afetivo.

 No seu livro Você pode vencer o câncer, trouxe novas e 

revolucionárias idéias quando foi primeiramente publicado em 

1984. O livro enfatiza uma abordagem verdadeiramente integrada 

e holística do câncer, destacando o poder da mente, a meditação, 

o suporte familiar e social, a alimentação natural e tratamentos 

naturais, psicológicos e espirituais.

A PARTICIPAÇÃO DO ROTARY E A METODOLOGIA DO TRABALHO

 Penso que agora está na hora de se iniciar uma nova 

frente de luta em nossa cidade, colaborando com a ACCCOM e com 

instituições de prevenção e combate ao câncer. 

 A proposta é que comecemos, no Rotary, um programa de 

prevenção e combate ao câncer junto à população de Divinópolis, 

que poderia também contar com a colaboração de órgãos 

públicos.

A prevenção é fundamental para evitar graves problemas tais 

como: tabagismo, alcoolismo, drogadição, obesidade, maus 

hábitos, doenças físicas e psicológicas, etc.

 Assim, o nosso trabalho será basicamente preventivo, 

semelhante ao que o Rotary tem feito com relação à poliomielite.

Inicialmente seriam feitas reuniões em espaço destinado a isso 

na sede do Rotary. As pessoas interessadas participariam de 

palestras, debates e informações ministradas por especialistas e 

conhecedores do assunto.

 Aos que quiserem se aprofundar no tema e buscar uma 

efetiva mudança no seu estilo de vida, seriam oferecidas técnicas 

de relaxamento, meditação, auto-análise, trabalho corporal, 

música e outras que poderão ser utilizadas na tentativa de tornar 

mais eficaz e abreviado o processo, em reuniões quinzenais, de 

preferência aos sábados, com a duração aproximada de 4 horas. 

 Procuraríamos também divulgar pela imprensa e 

através de artigos, procedimentos que a população deve adotar 

para evitar a doença e o que fazer quando se vir vitimada pela 

mesma.

AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS 
ATRAVÉS DO ROTARY

1. DIVULGAÇÃO. O Rotary iria difundir o seu trabalho junto à 
comunidade e aos demais Rotary do distrito.

2. CAMPANHAS. Periodicamente, talvez uma ou duas vezes por 
mês, e contando com a participação da ACCCOM  e do Hospital 
do Câncer, seriam montadas barracas em praças  para entrega 
de folhetos explicativos e orientações para a necessidade de 
exames de seios, de colo de útero, de próstata e outros.

3. ARTIGOS E REPORTAGENS. Buscar espaço na mídia local 
para publicação de artigos e reportagens.

4. BUSCA DE APOIOS E RECURSOS. Junto aos demais Rotary e 
outras instituições interessadas em colaborar.

5. TRATAMENTOS ALTERNATIVOS E EXPERIMENTAIS. 
Procurar desenvolver junto ao Hospital do Câncer o uso de 
métodos alternativos e experimentais para os pacientes que 
concordarem em se submenter aos mesmos. Estes métodos não 
visam substituir os tratamentos tradicionais (cirurgia, 
radioterapia, quimioterapia), mas complementá-los.

6. PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS. Além de 
órgãos do poder público municipal (Prefeitura e Secretaria de 
Saúde), deveriam ser contatadas outras tais como a UFSJ.

7 .  E N T R O S A M E N TO  CO M  O U T R A S  I N S T I T U I ÇÕ E S 
SIMILARES, DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE CÂNCER. 
Seriam buscados o conhecimento de novos procedimentos e 
informações nessas instituições, tais como o National Cancer 
Institute, dos E.U.A., e a Medical Association for Research and 
Information about Cancer and Degenerative Deseases.

8. OUTRAS AÇÕES A SEREM DEFINIDAS. 
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Rotary Club de Iguatama
O Rotary Club de Iguatama realizou uma 

reunião especial para homenagear e agradecer 

a todos os seus parceiros no segundo Rotary 

Day de Iguatama.

Rotary Club de Pains
Rotary Club de Pains incentivando as 

atividades culturais, patrocinou camisetas 

para o grupo de Capoeira Legado do Alaor.

Rotary Club de Nepomuceno
O Rotary Club de Nepomuceno ofereceu um lanche aos 

assistidos pelo grupo Samaritana na semana do ancião. 

Foram momentos de muito apredizado e oportunidade de 

servir.

Rotary Club de Oliveira
Em parceria com a Fundação Educacional de Oliveira, 

o Rotary Club de Oliveira sediou o I Café com Prosa, 

e v e n t o  c u l t u r a l  q u e  c o n t o u  c o m  d i v e r s a s 

apresentações em diversas áreas da cultura.
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COLUNAS

Sua Responsabilidade: 
 A Comissão de Administração executa atividades 

administrativas e organizacionais que conduzem à 

operação e administração eficazes do clube.  Uma 

administração eficaz busca “resultados” e possibilita aoS 

Rotary ClubS prestarEM bons serviços à comunidade, reter 

associados e formar líderes capacitados a desempenhar 

funções nos clubes, no distrito e no Rotary International. 

 O Plano de Liderança de Clube estabelece que os 

membros sirvam em uma Comissão por até três anos, mas 

é provável que alguns dos membros atuais continuem a 

fazer parte dela durante seu mandato. Se precisar 

preencher vagas, o Presidente da Comissão deve se reunir 

com o Presidente eleito para identificar candidatos que 

possuam hab i l idades  organizac ionais  e  bons 

conhecimentos sobre as Normas e Procedimentos do 

Rotary.  São responsabil idades da Comissão de 

Administração: 

Ÿ Cadastrar-se no site e acesso em “My www.rotary.org 

Rotary” para obtenção de informações, dados 

administrativos do Clube, recursos e ferramentas para 

realização de suas atividades. Mantenha-o atualizado!

Ÿ Atualizar a “Lista de Classificações Profissionais”, para 

orientação e cadastro, na busca de novos sócios e suas 

classificações; 

Ÿ Reestruturar a “Tesouraria do Clube” e colaborar, 

inclusive, com a emissão de balancetes mensais, com 

demonstrativos de receitas e despesas havidas; 

Ÿ Revisar o “Regimento Interno do Clube”, de forma a 

refletir a realidade das operações do clube;  

Ÿ Colaborar, mensalmente, com as “Reuniões do Conselho 

Diretor do Clube” para análise e avaliação da 

administração e dos Projetos em curso no Clube;

Ÿ Com base nas decisões tomadas nessas reuniões, 

estabelecer metas de melhorias na administração que 

facilitem o alcance das metas anuais do clube, 

Ÿ Organizar, em conjunto com o Conselho Diretor, 

programas semanais e especiais, promovendo reuniões 

de companheirismo entre os sócios, as famílias e os 

amigos de rotarianos;

Ÿ Gerenciar os comunicados aos associados e manter 

atualizados o site e as redes sociais do clube;

Ÿ Colaborar com o “Secretário do clube” no sentido de 

monitorar o comparecimento ou não, dos sócios às 

reuniões semanais e, na sua ausência anotar e preparar 

a correspondente Ata da Reunião do clube. 

Sede Social: 

 Se o Clube Rotário tiver uma Sede Social própria, em 

funcionamento, cabe ainda à Comissão de Administração 

do Clube: 

Ÿ Fazer um levantamento atualizado, cadastrar e cuidar 

dos bens móveis e imóveis do clube, especialmente de 

sua Sede social; 

Ÿ Supervisionar e contratar serviços com pessoal 

experiente em manutenção de imóveis, máquinas, 

eletrodomésticos e utensílios, que permitam limpeza, 

lubrificação  e o seu bom funcionamento à disposição 

das reuniões e eventos do clube;   

Ÿ Cuidar da organização, manutenção e guarda,da 

“Biblioteca Rotária  do Clube”, inclusive de seus troféus, 

medalhas, diplomas, fotos, livros e revistas rotárias em 

perfeita ordem. 

Ÿ É de boa política rotária que cada clube cuide de sua 

história, coletando dados, fotos, recortes de jornais 

sobre seus projetos e eventos realizados, evolução do 

número de sócios, etc. e seu desenvolvimento através 

dos anos. Crie arquivos específicos para guarda e para 

consulta de todos os dados históricos coletados.

CONTINUA NA PRÓXIMA EDIÇÃO.

EGD Fernando S. Bonanni 
Presidente da Com. Distrital de Administração - Distrito ���� � Gestão ����-��

A Comissão de Administração

http://www.rotary.org
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 Onde estamos na luta para erradicar a 

pólio? O que ainda precisamos fazer? Por que este 

trabalho custa tanto? O evento em comemoração 

ao Dia Mundial de Combate à Pólio, em 24 de 

outubro, responderá a estas e outras perguntas.

 Especialistas em saúde enviados por 

nossos parceiros na Iniciativa Global de 

Erradicação da Pólio, líderes rotários e convida-

dos especiais se reunirão no Centro Norte-

americano de Controle e Prevenção de Doenças, 

em Atlanta, EUA, para dar notícias atualizadas 

sobre a campanha de erradicação da pólio.

 O vírus selvagem causou um número 

menor de casos da doença este ano em compara-

ção à mesma época no ano passado. Apesar deste 

resultado positivo, a recorrência de casos de pólio 

na Nigéria, que voltou a ser classificada como 

país endêmico em setembro de 2016, reforça a 

importância das atividades de vigilância.

 No entanto, a identificação de novos casos 

no norte da Nigéria também demonstra que os 

esforços de vigilância estão alcançando crianças 

mesmo em áreas afetadas por conflitos. O 

desafio agora é conter o surto e fortalecer a 

imunização nas áreas afetadas até que o vírus 

seja erradicado mundialmente.

 Este ano, a vacina antipólio oral trivalente 

foi substituída pela vacina antipólio oral bivalen-

te em 155 países e territórios – o maior e mais 

rápido lançamento de uma vacina em todo o 

mundo. A vacina bivalente protege a pessoa 

contra os únicos dois tipos de pólio restantes e 

reduz a probabilidade de casos derivados da 

vacina.

Ÿ Assista à transmissão ao vivo do evento do 

dia 24 de outubro em .endpolio.org

Ÿ Registre seu evento do Dia Mundial de 

Combate à Pólio para uma chance de ser 

reconhecido em Atlanta.

Ÿ Divulgue a transmissão ao vivo do evento e a 

campanha para eliminar a pólio (#endpolio) 

nas mídias sociais.

Dia Mundial de Combate à Pólio de 2016 destaca
as conquistas do Rotary

endpolio.org
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INTERACT � ROTARACT

 Para iniciar o mês de Outubro, todos as associados se preparam com várias 

ideias e projetos. Entretanto, a End Polio Now toma conta do cenário distrital e faz 

com que todos os clubes se mobilizem. Especialmente esse mês, os clubes estão 

voltando seus olhares para esse importante projeto desenvolvido no mundo to pelo 

Rotary Club. 

 A “End Polio Now”  já conseguiu eliminar 99% da paralisia infantil no 

MUNDO INTEIRO. No Brasil, a doença foi erradicada em 1994 e desde então vários 

outros países vem adquirido essa conquista com apoio dos Rotary Clubs.

 Nesse mês, cada clube começa a colocar em prática os projetos que ajudam a 

divulgar a importância da vacina para as crianças e também da necessidade de se 

ajudar a End Polio Now com doações, para que outros países que ainda não se 

erradicaram da Poliomielite consigam atingir essa meta. Através de 

conscientizações, atos na cidade e tantos outros projetos, a meta é atingir o maior 

número de pessoas possíveis e mostrar o quão importante é esse projeto para a 

nossa sociedade.  

Bethânia Pereira
Representante Distrital de Interact Clubs

O trabalho do Interact pelo Distrito

metas e futuras atividades. Que tal tentar alcançar uma 

mudança duradoura na vida de alguém? Alfabetizar jovens, 

treinar professores, ajudar escolas em atividades 

extracurriculares e até mesmo diminuir a taxa e analfabetos 

em prol do progresso comunitário? Então o desafio está 

lançado!

 Outro fato marcante para este mês foi o retorno do 

Encontro Mineiro de Rotaract Clubs (EMIRC) que está de volta 

após 8 anos. Para completar nossa felicidade, vários clubes de 

nosso distrito foram premiados no Concurso Estadual de 

Projetos, mostrando nossa força, tamanho e capacidade de 

nossos clubes.

 Que este mês seja mais uma importante etapa de 

conquistas e trabalho para alcançar nossa missão de colocar 

o Rotaract a serviço da humanidade!

Saudações companheiros (as) do Distrito 4560!

 Educação Básica e Alfabetização. Mais que oportuno é 

o tema lançado pelo Rotary International para este mês de 

setembro. Tema que se alinha perfeitamente às nossas 

Maykon dos Santos Davo
Representante Distrital de Rotaract Clubs

Palavra do RDR
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Seminário de Imagem Pública e Desenvolvimento
do Quadro Associativo em Oliveira�MG.

Coordenadora Carmen com as
damas da ASR de Oliveira

Presença durante o Rotary Day de Oliveira Visita e presença no Rotary Day de Carmo da Mata

Assembleia durante visita ao Rotary Club de PainsVisita ao Rotary Club de São Tiago com a presença
de companheiros do Rotary Club de Elói Mendes

Rotary Day em Lagoa da Prata promovido
pelo Rotary Club Lagoa da Prata Princesa do Oeste

Banda Lira São Carlos se apresenta durante o
Rotary Day de Lagoa da Prata
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FATOS E FOTOS DO DISTRITO

QUER QUE SEU CLUBE APAREÇA NA CARTA 
MENSAL DO DISTRITO �����

Envie uma foto e uma pequena descrição para

rotary�����oceano�.com.br
e apareça aqui também�

Damas da ASR e o casal governador durante visita
à Carmo da Mata

Damas da Casa da Amizade de Cláudio
contribuindo para o projeto Casinha Feliz

João Otávio e Carmen durante o Rotary Day de Bom Sucesso Visita ao Rotary Club de São Tiago

Contribuições para a Casinha Feliz no Rotary Club de Bom Sucesso Seminário de Imagem Pública realizado em Lavras
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