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doenças crônicas;

Ÿ Fornecimento de aparelhos e veículos para tratar pacientes;

Ÿ Equipamento para a infraestrutura local de saúde, incluin-

do operação e manutenção;

Ÿ Cirurgias vitais e para curar problemas congênitos que 

contem com o suporte da infraestrutura local de saúde e 

com o devido acompanhamento pós-operatório;

Ÿ Tratamento de doenças não transmissíveis que inclua 

prevenção de doenças, treinamento de profissionais da 

saúde ou educação em saúde pública para melhorar a saúde 

dos membros da comunidade a longo prazo.

Outras atividades

Ÿ Bolsas de pós-graduação em programas ligados à prevenção 

e tratamento de doenças;

Ÿ Equipes de formação profissional que atuem nas atividades 

acima.

 Além da erradicação da pólio, que é a principal priori-

dade da nossa organização, nós trabalhamos para combater 

outras doenças, como a Aids e malária, e a fornecer tratamento 

médico a comunidades carentes. Assim, proporcionamos 

clínicas ambulantes, treinamos médicos e enfermeiros de 

países em desenvolvimento, e construímos infraestruturas 

médicas para beneficiar pessoas de baixo poder aquisitivo.

 Há diversas maneiras de apoiar a prevenção e o 

tratamento de doenças, como oferecer bolsas de estudo, 

imunizar crianças e melhorar o acesso à água potável. 

Precisamos ajudar na luta contra estes desafios globais e dar o 

exemplo para que outras pessoas queiram fazer o mesmo.

LEIA SOBRE NOSSA ATUAÇÃO NA LUTA CONTRA DOENÇAS

O trabalho para erradicar a pólio na Nigéria

Audição infantil é foco de projeto na Mongólia

Uma clínica sobrevivente

Dias Rotários da Saúde da Família ajudam 250.000 pessoas na África

CAPA
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Dezembro: Mês da Prevenção e
Tratamento de Doenças

 Fundação Rotary capacita os rotarianos a prevenirem Adoenças e promoverem a saúde ao:

Ÿ Melhorar a capacitação de funcionários locais da área de 

saúde;

Ÿ Promover programas de prevenção para limitar o alastra-

mento de doenças transmissíveis e reduzir a incidência e as 

complicações causadas por doenças não transmissíveis;

Ÿ Aprimorar a infraestrutura de saúde de comunidades 

locais;

Ÿ Informar e mobilizar comunidades de forma a evitar a 

disseminação de doenças;

Ÿ Prevenir deficiência física resultante de doenças ou 

ferimentos;

Ÿ Apoiar estudos ligados à prevenção e ao tratamento de 

doenças.

 As atividades nas categorias abaixo se enquadram na 

área de enfoque prevenção e tratamento de doenças:

Prevenção e controle de doenças transmissíveis

Ÿ Testes e encaminhamento para tratamento;

Ÿ Programas e materiais educativos sobre prevenção de 

doenças;

Ÿ Fornecimento de aparelhos e veículos para tratar pacientes;

Ÿ Equipamento para a infraestrutura local de saúde, incluin-

do operação e manutenção;

Ÿ Iniciativas de prevenção, como vacinas, circuncisão 

masculina e profilaxia pré-exposição;

Ÿ Fornecimento de aparato técnico e treinamento quanto a 

seu uso para rastreamento e monitoramento de diagnóstico 

e tratamento de doenças;

Ÿ Tratamento de doenças transmissíveis que inclua compo-

nente de prevenção de doenças, treinamento de profissio-

nais da saúde ou orientação sobre saúde pública para a 

comunidade.

Doenças trazidas por insetos ou outros vetores transmissores 

de patógenos

Ÿ Fornecimento de mosquiteiros e remédios de prevenção;

Ÿ Fornecimento de meios para evitar o acúmulo de água 

parada e treinamento que vise interromper a propagação de 

insetos transmissores;

Ÿ Criação de sistemas de drenagem para prevenir e controlar 

doenças;

Ÿ Remoção de todos os vetores transmissores.

Ÿ Prevenção e controle de doenças não transmissíveis

Ÿ Fornecimento de materiais e treinamento para prevenir 

deficiência física causada por doenças ou ferimentos;

Ÿ Conscientização comunitária, programas de triagem e de 

intervenção antecipada para reduzir a incidência de 

https://www.rotary.org/myrotary/pt/node/170056
V�nculohttps://www.rotary.org/myrotary/pt/node/148006
https://www.rotary.org/myrotary/pt/node/84766


MENSAGEM DO PRESIDENTE E DO DIRETOR DO RI
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 Eu entrei no Rotary como engenheiro mecânico. A 

engenharia tem muitas classificações diferentes, assim 

como o Rotary. No meu ramo da engenharia, calculamos a 

quantidade de material e sua temperatura para uso na 

construção civil e vistoriamos as partes elétrica e hidráulica.

 Engenheiros mecânicos não se sobressaem no meio 

da multidão e nem gostam de chamar atenção. Posso jurar 

que você nunca quis saber sobre os engenheiros que planeja-

ram o prédio onde você mora, o carro que você dirige ou a 

malha rodoviária na qual você trafega. Mas toda vez que 

você entra no elevador, coloca a chave na ignição ou atraves-

sa uma rua quando a luz de pedestre se acende, você está 

depositando sua vida e segurança nas mãos de um engenhe-

iro. Você espera que o elevador abrirá as portas no andar 

escolhido, que o carro dará partida e irá frear como se deve, 

que uma luz do farol vai ficar vermelha antes da verde 

aparecer. Todo dia, você coloca a sua vida nas mãos de 

pessoas cujos nomes você jamais ouviu e as quais jamais 

conhecerá. Você nem pensa nelas, mas mesmo assim os 

atos destas pessoas impactam a sua vida, diariamente.

 Eu poderia traçar o mesmo paralelo utilizando 

outras profissões – ocupações até comuns mas que causam 

o mesmo impacto transformador. De várias maneiras – 

algumas visíveis e tangíveis e outras não – nossas profissões 

nos permitem ajudar as pessoas a viverem melhor, com 

mais saúde e segurança.

 Assim é o trabalho que fazemos no Rotary.

 Por meio das nossas profissões, em nossos clubes e 

comunidades, mudamos para melhor a vida de pessoas que 

jamais conheceremos. No mundo inteiro, mesmo que não 

saibam, há pessoas vivendo melhor, com mais saúde e 

segurança, graças ao trabalho do Rotary.

 Muitos dos que ajudamos nunca viram um rotaria-

no. Talvez nem saibam que o Rotary existe. Mas eles passa-

ram a consumir água potável por causa do poço que abrimos 

ou aprenderam a ler com os livros que demos. Eles estão 

vivendo melhor, com mais saúde e segurança – porque 

temos um Rotary a Serviço da Humanidade.

John F. Germ
Presidente ����-��

 Por meio das nossas pro�ssões, em nossos clubes e comunidades, mudamos para 
melhor a vida de pessoas que jamais conheceremos. 

 O Rotary é formado por voluntários que se dedicam a 

tratar de grandes necessidades humanitárias, usando seu tempo, 

energia e entusiasmo para melhorar as condições de vida local e 

internacionalmente. Seja ajudando famílias carentes em suas 

próprias comunidades ou combatendo a poliomielite no mundo, 

nossa organização trabalha para melhorar a qualidade de vida das 

pessoas.

 Por meio da nossa Fundação Rotária, desenvolvemos 

projetos sustentáveis e de longo prazo, concentrados em questões 

importantes, como paz e prevenção e resolução de conflitos, 

prevenção e tratamento de doenças, recursos hídricos e sanea-

mento, saúde materno-infantil, educação básica e alfabetização, e 

desenvolvimento econômico e comunitário. 

 Todavia, a nossa maior prioridade tem sido a erradicação 

mundial da pólio. Como a área de enfoque deste mês é a prevenção 

e tratamento de doenças, vale lembrar as assombrosas estatísticas 

mundiais relativas ao número de pessoas que sofrem de doenças 

tropicais negligenciadas, como dengue, zika, chikungunya e 

hanseníase, para citar apenas quatro. Por ano, esse número se 

eleva a mais de um bilhão de pessoas. Claro que tais estatísticas 

incluem populações brasileiras. Cabe aos rotarianos ajudar a 

imunizar pessoas contra doenças, sobretudo as contagiosas. 

Recomenda-se dar apoio aos programas de saúde, desenvolvidos 

principalmente em comunidades carentes, esclarecendo como 

certas enfermidades são transmitidas e divulgando formas de 

reduzir o risco de contágio.

 Recomendo que se envolvam com profissionais que 

tenham experiência em medicina ou saúde pública. Comuniquem-

se com hospitais, clínicas, universidades e secretarias de saúde da 

região para evitar duplicação de esforços, a fim de aproveitar ao 

máximo os recursos locais. Recrutem membros da comunidade e 

voluntários da área da saúde para ministrar vacinas. Formem 

parceria com organizações comunitárias dedicadas à questão para 

fortalecer e expandir os serviços existentes.

 Espera-se que os rotarianos forneçam apoio de longo 

prazo aos postos de saúde. Formem parcerias com sistemas globais 

de saúde para ampliar o acesso a equipamentos, instalações e 

programas nessa área. Melhorem e ampliem o acesso ao atendi-

mento médico gratuito ou de baixo custo em regiões carentes. 

Deem apoio a programas de saúde que orientem a população 

acerca de enfermidades cujas formas de redução podem ser 

alcançadas. Assim, estaremos oferecendo uma grande contribui-

ção à prevenção e tratamento de doenças.

José Ubiracy Silva
Diretor Rotary International

O Rotary é formado por voluntários que se dedicam a tratar de grandes necessidades humanitárias, usando seu tempo, energia e 
entusiasmo para melhorar as condições de vida local e internacionalmente.



PALAVRA DO GOVERNADOR

 Saúde em primeiro lugar! No combate às doen-

ças e na área da saúde materno-infantil, o Rotary tem 

se destacado com vultosos investimentos. 

 O esforço despendido ao longo de 31 anos na 

erradicação da poliomielite bem sinaliza o foco rotário 

na preservação da saúde, oportunizando às pessoas 

melhores possibilidades de igualdade, cidadania e 

desenvolvimento social. O Projeto do Distrito 4560, 

conhecido por "Smile Ukranie", igualmente, demonstra 

a competência dos Rotarianos em "fazer o Bem no 

mundo", atualizando todo um sistema de saúde pública 

nas cirurgias de lábio leporino, fossa palatal, deforma-

ções da mandíbula (crânio-faciais). Nesse projeto de 

Rotary temos não apenas atualizações científicas, mas, 

também, desenvolvimento de novas técnicas cirúrgi-

cas e permuta de conhecimentos em outras áreas 

médicas, além de intercâmbios culturais entre as 4 

Universidades envolvidas no projeto. É um trabalho que 

aproximou 5 Distritos Rotários, além de vários outros 

colaboradores. 

 A Campanha de prevenção à Hepatite C, que o 

Rotary vem apoiando em todo o país, também, tem tido 

boa repercussão e vem evitando que a silenciosa enfer-

midade seja diagnosticada tarde demais! Temos 

realizado em nosso distrito vários Rotary Days, e, 

sempre se detectam casos novos da presença da 

Hepatite C, que são encaminhados para tratamento.

 Aliás, a saúde vem sendo um tema recorrente 

em várias mídias, atualmente, e, as comunidades mais 

e mais estão à procura de soluções para as causas de 

seus incômodos e patologias físicas. Não se contentam 

mais com os paliativos medicamentosos que alcançam 

apenas os efeitos das enfermidades. Gradativamente, 

as pessoas se dão conta que as enfermidades são 

geradas a partir dos excessos que cometemos, de maus 

hábitos nutridos, de má alimentação, e até em razão de 

longos períodos de crises psicológicas, onde a culpa, a 

mágoa, ressentimentos e ódio impõem suas conse-

quências à frágil tecitura do sistema nervoso que se 

desequilibra, desencadeando outras distonias físicas. 

 Daí, a necessidade do Rotary em nossa socieda-

de, tão enferma: canalizar as nossas energias e o nosso 

tempo para o SERVIR, retirando de nós o ensejo de 

destilar nossas tristezas e desapontamentos em nossa 

máquina física. Ao mesmo tempo, na ação do SERVIR, 

alimentamos esperanças, bom ânimo, alegrias, em 

nossa casa mental, afastando as nuvens das preocupa-

ções excessivas, oxigenando-nos de mais saúde!!!

 Rotary é o melhor plano de saúde que podemos 

adquirir para nossa saúde ! ! !

 No mês de janeiro, entre 15 a 20, esperamos 

conseguir colocar no ar o site para as inscrições à nossa 

Conferência Distrital "Compromisso no SERVIR". Ela 

acontecerá de 18 a 21 de maio de 2017, em Poços de 

Caldas. No ato de inscrição, on line , cada um poderá 

escolher as atividades que participará (palestras 

simultâneas, passeios, baile, teatro e Feira de 

Negócios), além do hotel de sua preferência, que poderá 

ser parcelado. Será uma oportunidade muito agradável 

de rever os amigos, apresentar seus projetos, fazer 

negócios, aprender sobre Rotary, além de estudar sobre 

outros temas de grande interesse para todos nós! 

Encontrar-nos-emos em Poços!

 O Instituto de Liderança Rotária - Minas Gerais 

Sul, de nosso Distrito, tem sua primeira equipe de 

facilitadores em plena atividade, com três treinamen-

tos em andamento: um em Piumhí, outro em 

Brazópolis e outro em Itanhandú. Em breve, outros 

treinamentos acontecerão em outras áreas. Estejam 

"antenados", pois, o treinamento tem o seu foco no 

conhecimento e visão de Rotary. E, somente amamos o 

que conhecemos! 

 A Fundação Rotária está para completar seu 

centenário em 23 de fevereiro de 2017. O que o seu Rotary 

Club fará para comemorar o centenário de nossa 

Fundação? Quais metas da Fundação Rotária, na 

Menção Presidencial, seu Rotary Club escolheu priori-

zar, perseguir e alcançar neste ano rotário, 2016/2017??? 

Tenho certeza que cada Rotary Club de nosso Distrito, 

pois conheço o valor de seus Rotarianos, no esforço de 

superar-se, cumprirá a Menção Presidencial, fortale-

cendo a nossa Fundação Rotária e nosso Distrito!!! E, 

essa certeza advém do desejo que todos temos de 

realizarmos o Bem de nossas comunidades, elevando a 

qualidade de vida, onde nossos filhos e nossos netos 

vivem! 

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

Saúde em primeiro lugar!
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 De acordo com o Consenso do Departamento de Nutrição de 

Harvard, a alimentação saudável é o ato de comer bem e de forma 

equilibrada para que os adultos mantenham o peso ideal e as 

crianças se desenvolvam bem fisica e intelectualmente. 

 Ter uma boa alimentação é sinônimo de vida saudável. A 

adoção de hábitos alimentares saudáveis previne o surgimento de 

doenças crônicas e melhora a qualidade de vida. Alimentação 

saudável é uma dieta composta de proteínas, carboidratos, lipidios, 

fibras, vitaminas e minerais. Para isto, necessitamos de uma dieta 

variada, que tenha todos os tipos de alimentos, sem abusos e 

também sem exclusões. Assim, para uma pessoa suprir suas 

necessidades nutricionais é necessário haver a combinação de 

vários alimentos, pois alguns nutrientes estão mais concentrados 

mais em um determinado grupo de alimentos do que em outro. É 

importante lembrar que ao longo da vida, as necessidades nutricio-

nais se modificam e sofrem alterações, de acordo com a nossa idade, 

estilo de vida e metabolismo.

 A importância de alimentação equilibrada é tanta que os 

nutrientes protetores só funcionam quando consumidos por meio 

dos alimentos. Portanto, a ingestão de vitaminas em comprimidos 

não substitui uma boa alimentação.

 Muitos componentes da nossa alimentação são associados 

ao desenvolvimento de doenças, como o câncer, doenças cardíacas, 

obesidade, diabetes e outras enfermidades crônicas como hiperten-

são e dislipidemia. Por isso, alimentos ricos em gorduras e açúcares 

simples devem ser ingeridos com moderação.

 A forma de preparo do alimento também influencia no 

risco de doenças. O ato de fritar, grelhar ou preparar alimentos na 

brasa e em temperaturas muito elevadas pode favorecer o surgi-

mento de compostos que aumentam o risco de câncer de estômago, 

por exemplo. Por isso, métodos de cozimento que usam baixas 

temperaturas como vapor, fervura, ensopados, guisados, cozidos ou 

assados são escolhas mais saudáveis.

 Diante da preocupação com o aumento de doenças crôni-

cas, o Ministério da Saúde lançou o Guia da Alimentação Saudável. 

Na publicação deste Guia estão os dez passos para uma alimentação 

saudável. São eles:

Ÿ Coma feijão com arroz todos os dias ou, pelo menos, cinco vezes 

por semana. Esse prato brasileiro é uma combinação completa 

de proteínas e faz bem à saúde.

Ÿ Consuma diariamente três porções de leite e derivados e uma 

porção de carnes, aves, peixes ou ovos. Retirar a gordura aparente 

das carnes e a pele das aves antes da preparação torna esses 

alimentos mais saudáveis.

Ÿ Consuma, no máximo, uma porção por dia de óleos vegetais, 

azeite, manteiga ou margarina.

Ÿ Evite refrigerantes e sucos industrializados, bolos, biscoitos 

doces e recheados, sobremesas e outras guloseimas como regra 

da alimentação.

Ÿ Diminua a quantidade de sal na comida e retire o saleiro da 

mesa.

Ÿ Beba pelo menos dois litros (seis a oito copos) de água por dia. Dê 

preferência ao consumo de água nos intervalos das refeições.

Ÿ Torne sua vida mais saudável. Pratique pelo menos 30 minutos 

de atividade física todos os dias e evite as bebidas alcoólicas e o 

fumo.

Ÿ Faça pelo menos três refeições (café-da-manhã, almoço e jantar) 

e 2 lanches saudáveis por dia. Não pule as refeições.

Ÿ Inclua diariamente seis porções do grupo dos cereais (arroz, 

milho, trigo, pães e massas), tubérculos como as batatas e raízes 

como a mandioca nas refeições. Dê preferência aos grãos 

integrais e aos alimentos em sua forma mais natural.

Ÿ Coma diariamente pelo menos três porções de legumes e 

verduras como parte das refeições e três porções ou mais de 

frutas nas sobremesas e lanches.

Ÿ Um dos grandes sucessos de uma vida saudável é manter-se em 

um peso ideal o que se consegue através da individualização do 

plano alimentar, respeitando-se necessidades nutricionais, 

hábitos alimentares, estado fisiológico, atividade física, 

medicação e situação socioeconômica.

Lembre-se: Os bons hábitos alimentares vão funcionar como fator 

protetor, se forem adotados ao longo da vida!

Alimentação Saudável na Prevenção de doenças: “Você é o que você come!”

PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE DOENÇAS
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PREPARAÇÃO PERCAPTAS 2017
 Aproximando do próximo semestre rotário e do ciclo de 

per capitas de Janeiro, é essencial que os clubes tomem algumas 

medidas para garantir que a fatura seja emitida corretamente: 

Certifique-se que tenha uma conta no Meu Rotary e informe 

qualquer alteração no quadro associativo do seu clube até 1º de 

Janeiro, o mais tardar. Após essa data as alterações não serão 

consideradas para a per capita de Janeiro. Confirme que todos os 

dirigentes de clube de 2016- 17 tenham sido reportados e que o 

Rotary tenha seus dados de contato (endereço, e-mail e 

telefone). Importante lembrar que as faturas serão enviadas por 

e-mail a partir da 3ª semana de Janeiro. Assim, o clube não 

receberá nossas comunicações caso os dados dos dirigentes 

estejam incompletos ou incorretos. Se necessário, a segunda via 

poderá ser obtida através do Meu Rotary, clicando em Gestão -> 

Administração de clubes e distritos -> Clubes -> Pague ou Veja 

sua Fatura-> Downloads -> Fatura atual. Valor da per capita do RI 

para Janeiro de 2017: USD 28.00 por associado representativo 

ativo em 1º de Janeiro. Para mais informações: Carlos Araujo 

(Supervisor Financeiro) carlos.araujo@rotary.org e Claudia Silva 

(Coordenadora Financeira) claudia.silva@rotary.org



 Companheiras das Casas da Amizade, chega-

mos ao fim do primeiro semestre do ano Rotário 

2016/17.  Momento de avaliar o que pudemos realizar 

de bom e o que precisa ser melhorado em todos os 

níveis: público e privado, físico, emocional, espiritu-

al, familiar, na gestão do trabalho profissional e de 

serviço ao próximo. Propormos novas metas pessoa-

is e de trabalho, seguir em frente com ânimo, positi-

vidade, esperança e fé para colocar em prática nossos 

objetivos e realizarmos nossos sonhos.

 Agradeço imensamente todo o carinho e 

cuidado que nossas companheiras tiveram ao nos 

receber em suas cidades, seus lares e sedes dos 

Rotary Clubs. Com certeza semeamos novas amiza-

des e trocamos afeto e conhecimento umas com as 

outras.  Parabenizo a todas Presidentes que têm se 

esforçado em enviar os relatórios e as per captas 

anuais no prazo determinado. Fiquei muito em feliz 

com as colaborações doadas à Casinha Feliz, não só 

pelas companheiras das ASR, bem como pelos com-

panheiros dos Clubs de Rotary. Aguardamos as 

demais doações até dia 30 de janeiro via depósito 

conforme informado na carta mensal anterior. 

Convoco a todas e todos a contribuírem com suas 

doações através da “Casinha Feliz” cuja finalidade 

não é outra senão o Fim da Poliomielite no mundo. 

Assim, estaremos celebrando esta comemoração 

especial dos 100 anos da fundação Rotária.

 Neste semestre estivemos visitando as ASR de: 

Bonsucesso, Candeias, Carmo da Mata, Cláudio, 

Cruzília, Divinópolis (Leste e Oeste), Guaxupé, 

Iguatama, Itajubá, Itapecerica, Oliveira, Ouro Fino, 

São Gonçalo do Pará, Três Corações, São Lourenço e 

São Tiago.

PRÓXIMAS VISITAS ÀS ARS E DEMAIS EVENTOS 

2017 DO DISTRITO 4560

Peço que fiquem atentas à nossa agenda de 2017- 

estaremos terminando nosso ano rotário em 

maio/junho, com várias visitas pendentes, enquanto 

outro ano Rotário 2017-2018 se prepara pra iniciar sua 

jornada com treinamentos em fevereiro e março, 

para a próxima equipe distrital: em AZUL- terminan-

do as visitas e Cor Vinho iniciando os treinamentos 

da nova gestão- ano 2016/17-Coordenadora Carmen e 

novo ano 2017/18-Coordenadora eleita Vani Béze:

“PARA TER UM ANO NOVO É PRECISO TER NOVAS 

ATITUDES”

Finalizando, desejo a 

todas as companheiras 

d a s  A s s o c i a ç õ e s  d e 

Senhoras de Rotarianos, 

C o o r d e n a d o r a s 

Assistentes, Colégio de 

Coordenadoras e equipe 

distrital, um maravilhoso Ano de 2017, repleto de 

realizações, prosperidade, saúde, entendimento, 

mais compreensão, dignidade e respeito à diversida-

de humana.

Um beijo a todas! 

Carmen Rodrigues.

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

Um maravilhoso Ano de 2017, repleto de realizações, prosperidade, saúde, entendimento, mais
compreensão, dignidade e respeito à diversidade humana.

PALAVRA DA COORDENADORA
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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.

Classificação do Fundo Anual
de Programas - Fundação Rotária

Dezembro�����

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

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

http://bit.ly/sistema4560




Rotary Club Poços de Caldas Sul Rotary Club Pouso Alegre das Geraes

Rotary Club Divinópolis Leste Rotary Club Divinópolis Leste Rotary Club Divinópolis Leste

Rotary Club Guaxupé Rotary Club Itapecerica

OLIVEIRA
Rotary Club Poços de Caldas Rotary Club Poços de Caldas Sul

Rotary Club Divinópolis Leste Rotary Club Elói Mendes Rotary Club Elói Mendes



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

COLUNAS

5. Plano de Liderança de Clube – PLC                         

 Imaginemos uma instituição multinacional que tenha 

mais de 35.400 unidades espalhadas pelo mundo, com mais de 1,2 

milhão de colaboradores. Que, em cada uma dessas unidades, os 

cargos de comando sejam trocados, anualmente, muitas vezes sem 

o treinamento adequado dos novos integrantes. 

 Pense, também, que as filiais não têm planos para mais de 

um ano de atividade e que a linha de produtos seja trocada todos os 

anos.

 Preocupado com essa situação absurda, mas real, Rotary 

International testou durante longo período,em diversos clubes do 

mundo, uma metodologia para dar mais eficiência e racionalidade 

na administração rotária e, em 2004, lançou o Plano de Liderança de 

Clube – PLC.

 Basicamente, o PLC tem duas etapas:

 -  implantação de uma nova estrutura funcional; e 

 -  uma série de recomendações para tornar os clubes mais eficazes.

5.1. A nova estrutura funcional prevê cinco Comissões Permanentes 

no lugar das comissões baseadas nas quatro Avenidas de Serviço, 

que foram criadas em 1926.

Muitos companheiros resistiram à mudança porque imaginaram 

que as Quatro Avenidas de Serviços seriam extintas. Tal não 

ocorreu, pelo contrário, foi incluída, recentemente, a Avenida das 

Novas Gerações. 

 Tanto que, pela primeira vez, as quatro avenidas foram 

incluídas nos Estatutos prescritos para o clube como as quatro 

grandes áreas de atuação do Rotary, como se fossem quatro linhas 

de produtos, se compararmos a uma empresa industrial.

 Assim, deve-se entender que as cinco Comissões 

Permanentes dos clubes devem executar suas atividades 

específicas, e seus resultados devem ser concluídos e apresentados 

à comunidade através das cinco Avenidas de Serviços já existentes.  

 A estrutura do PLC é mais racional porque é voltada para a 

funcionalidade do clube. 

 As cinco Comissões Permanentes são:

Ÿ Desenvolvimento do Quadro Associativo (DQA).

Ÿ Administração do Clube.

Ÿ Projetos de Prestação de Serviços.

Ÿ Fundação Rotária.

Ÿ Imagem Pública.

 Essas cinco comissões abrangem todas as atividades 

desenvolvidas pelos clubes. 

Sub-Comissões:  

Dependendo da necessidade e até do porte do clube criam-se 

subcomissões e até outras comissões específicas. Em um clube de 

poucos companheiros, por exemplo, a Comissão de Projetos de 

Prestação de Serviços cuida de todas as atividades a ela 

relacionadas. 

 Em clubes de muitos associados, podem-se criar 

subcomissões para tratar de cada atividade ou projeto específico, 

como, por exemplo:

Ÿ Subcomissão de Serviços Profissionais, 

Ÿ Subcomissão de Serviços à Comunidade,

Ÿ Subcomissão de Atividades Pró-Juventude, 

Ÿ Subcomissão do Banco de Cadeiras de Rodas, 

Ÿ Subcomissão de Bens Móveis e Imóveis, etc. 

 Um detalhe importante é que o Regimento Interno do Clube 

deve refletir a nova Estrutura proposta pelo PLC..

5.2.  Práticas Recomendadas: 

 Porém, tão importante quanto adotar a nova estrutura é 

também seguir as melhores práticas recomendadas pelo PLC e que 

são:

Ÿ Planejamento de longo prazo que incorpore os elementos de um 

clube eficaz;

Ÿ Continuidade nas atividades e na liderança;

Ÿ Capacitação dos associados, envolvendo os aspectos de educação 

continuada, treinamento para as funções e treinamento para 

liderança no clube e além do âmbito do clube;

Ÿ Aumento da participação dos associados no planejamento e nas 

atividades do clube;

Ÿ Aumento do companheirismo como elemento capaz de 

proporcionar

Ÿ oportunidades de servir;    

Ÿ Melhoria da comunicação no clube e com a equipe distrital.
Ÿ

Resumidamente, podemos dizer que:  PLC = PCC + PCC.

Ou seja, 

PLC é igual à Planejamento, Continuidade e Capacitação, com 

mais Participação, mais Companheirismo e mais 

Comunicação.

 Muitos clubes implementaram somente a primeira parte 

do PLC, ou seja, apenas a nova estrutura funcional. O desafio agora é 

adotar essas práticas recomendadas e implantar, efetivamente, o 

Plano de Liderança de Clube.

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

A Comissão de Administração - Parte 4
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OS CLUBES EM AÇÃO
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OS CLUBES EM AÇÃO

Rotary Club Piumhi
O Rota Kids de Piumhi realizou uma festa de fim de ano 

para as crianças do Lar São Francisco e Pastoral da 

Criança.

Rotary Club Oliveira
O Rotary Club de Oliveira realizou uma festiva para 

os assistidos pela Vila Vicentina. O evento contou 

com café além de show com modas de viola.

Rotary Club Itapecerica
Em parceria com os Correios o Rotary Club de Itapecerica, 

cerca de 170 alunos da Escola Municipal Cônego Cesário 

tiveram os pedidos de suas cartinhas atendidos. Além dos 

presentes, o “bom velhinho” levou a felicidade e o clima 

de natal às crianças nos turnos da manhã e da tarde. 

Rotary Club Carmo do Cajuru
O Rotary  Club de Carmo do Cajuru realizou doações 

com o Panetone da Amizade para as crianças

assistidas pelas creches da cidade.



OS CLUBES EM AÇÃO
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Rotary Club Três Corações
Em conjunto com a Casa da Amizade e o Rota Kids, o 

Rotary Club de Três Corações entregou brinquedos, kits 

de material escolar, cestas básicas e cestas de Natal em 

uma comunidade carente do município.

Rotary Club Cláudio
A SPAC (Sociedade Protetora dos Animais de Cláudio), o Rotary 

Club de Cláudio e voluntários realizaram nesta data a 

distribuição de 110 mini panetones para os idosos internos dos 

asilos Bom Pastor, Bom Samaritano e Santo Antônio, levando 

alegria e descontração àqueles que se encontram em situação de 

abandono familiar.

Rotary Club Monte Sião
O Rotary Club de Monte Sião realizou a doação de várias 

cestas básicas à famílias carentes da comunidade 

através do projeto Natal Solidário.

Rotary Club Lagoa da Prata
Princesa do Oeste

No domingo dia 18 de Dezembro, o Papai Noel, seus ajudantes e o Rotary Club 

de Lagoa da Prata Princesa do Oeste, se uniram para realizarem a 

distribuição de mais de 350 presentes na cidade.

Essa equipe esteve presente no Distrito Industrial, no Bairro Sol Nascente e 

em vários outros pontos da cidade distribuindo, presente, balas e muita 

alegria às crianças e aos moradores da cidade. No mesmo dia o Rotary Club 

esteve presente na Pastoral da Criança levando esperança

às famílias atendidas.



INTERACT � ROTARACT EM AÇÃO
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Rotaract Varginha Universitário
Com intuito de beneficiar a instituição Acrenoc e famílias 

carente de Varginha, no mes de dezembro O Rotaract Club 

Varginha Universitário em parceria com o Rotary de Varginha, 

arrecadou alimentos na porta dos supermercados e ainda, 

realizou o sarau solidário, .onde a entrada era um kg de alimento 

não perecível.

Rotaract Club Elói Mendes
O Rotaract Club Elói Mendes em parceria com a Associação 

Comercial/CDL de Elói Mendes realizou o Rotacine Solidário de 

Natal. Foram exibidos 8 filmes com a entrada de 1 kg de alimento 

não perecível. A arrecadação foi convertida em cestas básicas 

doadas a famílias carentes do município.

Interact Club Três Pontas
Na tarde de sábado, dia 17/12, o Interact Club de Três 

Pontas um Dia Com o Interact, o projeto ocorreu na Praça 

da Fonte e teve música, brincadeiras para as crianças, 

pintura, doação de livros e roupas e distribuição de pipoca 

e algodão doce.

Rotaract Club Carmo da Mata
O Rotaract Club Carmo da Mata em paercia com o 

Interact, o Rotary e empresas locais, fizeram a 

doação de cestas básicas, presentes e distribuiu balas 

a famílias carentes do município.
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FATOS E FOTOS DO DISTRITO

Casal governador em visita ao
Rotary Club de Carmo do Rio Claro

Reunião com os jovens do Rotaract Club de Lavras

Visita ao Rotary Club Lavras Sul Rotary Day em Candeias

Visita ao Rotary Club de Cristais

Visita ao Rotary Club de Poços de Caldas SulFique ligado(a)
nas novidades

do Distrito 4560.
Acesse nosso site!

www.rotary4560.org.br

Visita ao Rotary Club de Campo Belo
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