
Rotary Club Santos Boqueirão – Um Case de Sucesso 



                      Quem Somos 

Somos um Club relativamente novo que foi e 

pelo Clube   que nos conduziu a aderir e a nos  

 

organizar como um Clube - Plano de Liderança de Clubes. 

 

O R. C. Santos Boqueirão é um Clube com , sendo que 46 são 

 

 mulheres e 2 são homens, até o momento. 

 

Nossas reuniões são no , toda quinta feira no Tênis Club de Santos. 

 

 



 Ter como norteador de 

nossas ações a Estrutura 

do PLC, é um diferencial 

que Consideramos 

importantíssimo!!! 



         
 

Tendo isto em vista o RI contratou, na década de 80, uma renomada empresa de  

consultoria que passou a analisar as deficiências estruturais  e desenvolveu uma  

nova estrutura que começou a ser implantado no Brasil em 2005/06. 

 

PLANO DE LIDERANÇA DE CLUBES 

nasceu da  de uma nova  para Distritos e Clubes 

visando 

maior e maior . 

Um pouco sobre PLC 



 

Clube Eficaz é aquele que: 

 

1 - Aumenta ou ao menos mantém o seu quadro social; 

 

2 - Implementa projetos bem-sucedidos que atendam às 
necessidades da comunidade local e internacional; 

 

3 - Apoia a Fundação Rotária com contribuições financeiras e 
também participando em programas; 

 

4 - Treina líderes capazes de servir o Rotary além do âmbito do 
clube. 

Objetivo do PLC Clube Eficaz 
Futuro próximo 



    O que consideramos nosso ponto forte? 

Seguimos as e captamos nossos associados com base  

 

nelas 

 

 

 

  decorrência  

 

 

 

somos um clube de maioria mulheres 

 

 



Como o R.C. Santos Boqueirão  Capta seus Associados 

1º Buscamos e incentivamos que os associados “pincem” de seus relacionamentos  

 

Pessoas atuantes profissionalmente que sejam justas, éticas e que tenham em seu 

perfil a vontade de servir. 

 

2º As normas de DQA são seguidas a risca para a aprovação do futuro associado. 

 

 

3º Planilhas de Presença dos Associados com acompanhamento do DQA. 

 

 

4º Divisão dos associados pelos membros da Comissão de DQA para contato 

frequente. 

 

 



Quais pontos ajudam a manter o quadro social ? 

- Reuniões ágeis ,objetivas  e sempre seguindo o protocolo de Rotary. 

 

- Reuniões no Café da manhã sem empecilho para a atividade profissional.  

 

- Pautas com temas atuais, variados e motivadores, de interesse dos associados. 

 

- Mensalidade enxuta. 

 

- Comunicação objetiva, frequente por e-mails, Blog e Rede social. 

 

- Ações de Companheirismo dentro e fora do clube. (Passeios, festivas) 

 

- Projetos permanentes envolventes( HPV e Boteco e Identificação de arvores) 

 

- Projetos de arrecadação ( Empresa Cidadã/Solidária e  Pessoa Solidária) 

 

- Ações pontuais ( ShelterBox, Próteses de mama para ASFAR e outros) 

 

 

 



Aniversário de 5 anos do Clube Primeiro Boteco do Boqueirão 

Festa da posse gestão 2012-2013 

Premiação das escolas participantes do projeto HPV 
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