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DEFINIÇÃO DO ROTARY 
 

"Rotary é uma organização de líderes de negócios e profissionais, unidos no mundo inteiro, que 
prestam serviços humanitários, fomentam um elevado padrão de ética em todas as profissões e ajudam a 
estabelecer a paz e a boa vontade no mundo." 

Rotary International, a mais antiga organização dedicada à prestação de serviços humanitários, 
engloba cerca de 33.000 Rotary Clubs espalhados por mais de 200 países e áreas geográficas. Esses 

clubes são integrados por líderes executivos, profissionais e comunitários que ofertam tempo e talentos 

para servir a suas comunidades e ao mundo. 

O lema da organização, Dar de Si Antes de Pensar em Si, personifica o espírito humanitário de 
1,2 milhão de rotarianos, que desfrutam companheirismo entre si e participam de projetos exemplares 
de prestação de serviços comunitários e internacionais, os quais caracterizam o Rotary globalmente. 

O Rotary ostenta uma rica e complexa tradição e estrutura organizacional, com programas que a 

princípio podem ser difíceis de entender, principalmente para quem é novo na organização. Este material 

apresenta informações básicas sobre o Rotary, para que o leitor conheça um pouco melhor a entidade e 

orgulhe-se ainda mais de pertencer a tão destacada organização. 

 
A ESTRUTURA DO ROTARY 

 
Rotary é essencialmente uma organização que conta com a dedicação e o trabalho dos rotarianos 

em projetos implementados pelos Rotary Clubs. Uma estrutura distrital e internacional foi elaborada para 

apoiar  os  clubes nas  atividades de  prestação de  serviços  humanitários  em  suas  comunidades  e  no 

exterior. 

Clubes 

Rotarianos são associados de Rotary Clubs que, por sua vez, estão ligados ao Rotary International 

(RI). Cada clube escolhe seus próprios dirigentes e tem considerável autonomia, respeitando os Estatutos 

e o Regimento Interno da organização. 

Distritos 

Os clubes estão agrupados em 530 distritos, cada qual liderado por um governador que, junto com 

os governadores assistentes e as várias comissões, formam o grupo de líderes distritais de apoio aos 

clubes. O Brasil inteiro possui 38 distritos rotários. O nosso Distrito é o 4510, abrangendo 38 cidades é 

formado por 66 clubes. 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

Conselho diretor 
Entre os 19 rotarianos que integram o conselho diretor do RI estão o presidente da organização e o 

presidente eleito. O conselho se reúne a cada três meses para tomar decisões que ditam os caminhos da 

organização. O presidente do RI, eleito anualmente, escolhe o lema e as ênfases para o seu ano de 

mandato. 

 
A Secretaria 

O Rotary International está sediado em Evanston, cidade vizinha de Chicago, no estado de Illinois, 

Estados Unidos. A organização possui sete escritórios internacionais, localizados na Argentina , Austrália , 

Brasil , Coreia , Índia, Japão e Suíça . O escritório do RI para a Grã-Bretanha e Irlanda ( RIBI ) fica na 

Inglaterra  e  atende  os  clubes  e  distritos  daquela  região.  O  secretário  geral  é  o  executivo-chefe  de 

operações da entidade e comanda um quadro de cerca de 740 funcionários que trabalham para atender os 

rotarianos de todo o mundo. O objetivo principal da Secretaria é prestar assistência aos clubes, distritos e 

administradores do Rotary International e da Fundação Rotária. 

Os  clubes  são  o  alicerce  do  Rotary.  Rotary  Clubs  eficazes  possuem  quatro  características 

principais:  mantêm  ou  aumentam  o  quadro  associativo,  participam  de  projetos  humanitários  que 

beneficiam  a comunidade local e internacional,  apoiam  a Fundação Rotária  através  de  contribuições 

financeiras e participação em seus programas e desenvolvem líderes capazes de servir ao Rotary além 

dos limites de clube. 

O que os rotarianos recebem do Rotary depende, em grande parte, do que investem nele. Muitos 

dos requisitos para associação visam fazer com que os rotarianos sejam atuantes em seus clubes e 

aproveitem as oportunidades de crescimento oferecidas pela organização. 

 
Serviço 

Todos os Rotary Clubs têm uma missão especial: servir às pessoas carentes no mundo inteiro. Ao 

participar de projetos humanitários, os associados se inteiram da atuação de seu clube em iniciativas 

locais e internacionais, podendo disponibilizar tempo e talentos onde for mais necessário. 

 
Recrutamento e retenção de associados 

Para  que  os  clubes  permaneçam  fortes,  todo  rotariano  deve  trazer  novos  associados  à 

organização.  Mesmo aqueles  que ingressaram  recentemente  nos  clubes  podem  levar  convidados às 

reuniões e pedir que tomem parte de projetos. O valor do Rotary é muito claro, e a melhor forma de 

despertar  o interesse de  rotarianos potenciais é fazendo com que  vivenciem  o  companheirismo  e a 

eficácia dos serviços prestados pelos clubes. 

Manter os associados engajados é de suma importância. Um clima de amizade, o envolvimento em 

projetos humanitários e a participação em operações do clube desde cedo são algumas das melhores 

maneiras de garantir que o associado permaneça no Rotary. 

A composição ideal de um Rotary Club deve espelhar a comunidade, incluindo as profissões ali 
encontradas. Tal diversidade enriquece cada faceta do companheirismo e serviço desfrutados no clube. 

 

 

Frequência 

O comparecimento às reuniões de clube permite aos rotarianos vivenciar o companheirismo e 

enriquecer seus conhecimentos pessoais e profissionais. Os horários das reuniões buscam acomodar os 

compromissos  sociais e  profissionais dos associados. Alguns clubes  têm  sua  reunião  no  horário  do 

almoço, outros reúnem-se de manhã, depois do trabalho ou à noite. 

A norma reza que os associados compareçam a pelo menos 50% das reuniões do clube em cada 

semestre. Quando rotarianos estiverem impossibilitados de participar de uma reunião de seu clube, é 



 
 

 
 

 

 

 
 

 

possível recuperar a frequência em qualquer Rotary Club do mundo. Para saber os locais e horários de 

reunião de todos os Rotary Clubs, consulte o Official Directory ou o localizador de clubes on-line. 

Em alguns casos, a recuperação de frequência poderá ser feita através da participação em projeto 

humanitário do clube, em reunião do conselho diretor, reunião de Rotaract ou de Interact Club, ou mesmo 

virtualmente, em reuniões de Rotary E-Clubs. 

 
A BANDEIRA OFICIAL DO ROTARY 

 

Uma bandeira foi oficialmente adotada pelo Rotary International em 1929, durante a Convenção de 
Dallas, no Texas, EUA. A bandeira rotária consiste de um fundo branco, com o emblema oficial, a roda 
rotária, aposta em dourado no meio do fundo. A roda rotária é dividida em quatro espaços internos, de cor 
azul real. As palavras "Rotary" e "International" estão impressas acima e embaixo, e o espaço delineado 
da roda é também dourado. O rasgo de chaveta e o eixo interno são também de cor branca. 

Alguns Rotary Clubs utilizam se da bandeira rotária como flâmula nas suas reuniões ordinárias. 
Nestas ocasiões, deve se apor as palavras "Rotary Club" acima do símbolo da roda rotária, e o nome da 
cidade, do estado e do país abaixo da roda. 

A bandeira rotária está sempre proeminentemente hasteada na Sede Mundial em Evanston, bem 
como durante toda a duração de uma convenção e eventos oficiais do Rotary International. 

 

A RODA ROTÁRIA 
 

Uma  roda  tem  sido  o  símbolo  do  Rotary  desde  o seu  começo.  O  primeiro 
desenho da roda foi feito por um rotariano de Chicago, que projetou uma simples roda 
de trem, com alguns traços ao seu redor para dar a perspectiva de movimento. A roda 
foi  projetada  para  transmitir  a  idéia  de  "Civilização  e  Movimento".  A  maioria  dos 
primeiros clubes continham, de alguma forma, em suas publicações e papel timbrado, o 
desenho da roda de engrenagem. Finalmente foi deliberado que todos os Rotary Clubs 
deveriam adotar o símbolo, que passaria a ser de uso exclusivo dos rotarianos. Assim a atual roda de 
engrenagem, com 24 dentes e 06 raios, foi adotada como símbolo pela então "Associação do Rotary 
International".  Um grupo  de  engenheiros opinou que  uma  roda  de  engrenagem  era mecanicamente 
impossível e que, portanto, seria necessário que a mesma contivesse, em seu centro, um rasgo de 
chaveta. Consequentemente o rasgo de chaveta foi anexado, e o símbolo, como é hoje conhecido, foi 
adotado como o emblema oficial do Rotary International. 

 
DADOS HISTÓRICOS DO MUNDO ROTÁRIO 

 

• A primeira reunião de um Rotary Club foi realizada na cidade de Chicago, no estado de Illinois, EUA, no 
dia 23 de fevereiro de 1905. 

•   O hábito da realização das reuniões ordinárias foi instituído pelo Rotary Club de Oakland, na Califórnia, 
constituído em 1909. 

•   A primeira Convenção do Rotary foi realizada em Chicago, Illinois, EUA, no ano de 1910. 
•   O primeiro Rotary Club fora dos Estados Unidos foi constituído na cidade de Winnipeg, na província 

canadense de Manitoba, em 1910. 
•   O primeiro Rotary Club da América do Sul foi constituído em Montevidéu, no Uruguai, em 1918. 

 
OS PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM O ROTARY 

 

Desde a fundação da organização, diversos princípios básicos têm sido desenvolvidos para que os 

rotarianos atinjam o ideal de prestação de serviços humanitários e altos padrões éticos. 

O Objetivo do Rotary 
Formulado em 1910 e adaptado sempre que a Missão da entidade se expandia, o Objetivo do 

Rotary define sucintamente o propósito da organização e as responsabilidades dos rotarianos. 



 
 

 
 

 

 

 
 

 

O Objetivo do Rotary é estimular e fomentar o Ideal de Servir, como base de todo empreendimento 

digno, promovendo e apoiando: 

 
PRIMEIRO   –   O   desenvolvimento   do   companheirismo   como   elemento   capaz   de   proporcionar 

oportunidades de servir; 

SEGUNDO - O reconhecimento do mérito de toda ocupação útil e a difusão das normas de ética 
profissional; 
TERCEIRO - A melhoria da comunidade pela conduta exemplar de cada um na vida pública e privada; 

QUARTO - A aproximação dos profissionais de todo o mundo, visando a consolidação das boas relações, 

da cooperação e da paz entre as nações. 

 
OS LEMAS DO ROTARY 

 
O principal lema do Rotary, "Mais se Beneficia Quem Melhor Serve", foi 

aprovado na Segunda Convenção do Rotary, que aconteceu nos EUA, em agosto 
de 1911. Na mesma época, um rotariano dos EUA, comentou que a melhor maneira 
de se organizar um Rotary Club seria através do lema "Servir Porém Não a Si 
Próprio". Estes dois lemas, ligeiramente modificados para "Dar de Si Antes de Pensar Em Si" e "Melhor se 
Beneficia Quem Melhor Serve", foram adotados 

Oficialmente pelo Rotary durante a Convenção de 1950, realizada em Detroit, Michigan, EUA. O 
Conselho de Legislação realizado em 1989, estabeleceu que a frase "Dar de Si Antes de Pensar em Si" 
passaria a ser adotada como o principal lema do Rotary, uma vez que explica sucintamente a filosofia 
altruísta da prestação de serviços voluntários. 

 
COMPARECIMENTO PERFEITO 

 

O comparecimento regular às reuniões dos clubes é essencial para que estes sejam fortes e ativos. 
A ênfase dada ao comparecimento às reuniões data de 1922, quando o Rotary International iniciou um 
concurso mundial que funcionou como motivação para que centenas de rotarianos mantivessem um índice 
perfeito de comparecimento às reuniões. Vários rotarianos têm muito orgulho em manter um recorde de 
comparecimento perfeito em seus próprios clubes ou através da recuperação da ausência comparecendo 
à reunião ordinária de um outro Rotary Club. 

Embora o Regimento Interno do Rotary preveja um índice mínimo de 60% de comparecimento às 
reuniões, existe uma norma não escrita que o ideal é manter um índice de 100% de comparecimento às 
mesmas. Porém, não se leva em consideração a ausência do sócio a uma reunião ordinária se esta for 
causada  pelo  seu  comparecimento  a  um  outro  evento  rotário  (Reuniões  de  Interact  e  Rotaract, 
Convenções, Conferências, Reuniões de outros clubes etc). 

 
A PROVA QUÁDRUPLA 

 

Uma das declarações relacionadas à ética profissional mais conhecidas mundialmente é a "Prova 
Quádrupla" do Rotary. Aprova foi criada, em 1932, pelo rotariano Herbert J. Taylor ao assumir a direção da 
empresa sediada em Chicago, a Club Aluminum Company, com o objetivo de salvá-la da falência. Taylor 
procurou uma maneira de recuperar a empresa que se encontrava afundada em dificuldades financeiras. 
Ele escreveu um código de ética para ser obedecido por todos os empregados nas suas atividades dentro 
da empresa e profissionais. A Prova Quádrupla tornou se referencial de ética nas vendas, produção, 
propaganda e em todas as relações da empresa com seus comerciantes e clientes, e sua subsequente 
recuperação financeira foi creditada a esta simples filosofia. 

Herb Taylor atuou como presidente do Rotary International em 1954 55. A Prova Quádrupla foi 
adotada pelo Rotary em 1943 e já foi traduzida para mais de 100 idiomas e reproduzida em centenas de 
lugares diferentes. As perguntas da Prova devem ser de conhecimento de todos os rotarianos, e por eles 
obedecidas. 



 
 

 
 

 

 

 
 

 

"Do que nós pensamos, dizemos ou fazemos: 1) É a VERDADE? 2) É JUSTO para todos os interessados? 
3) Criará BOA VONTADE e MELHORES AMIZADES? 4) Será BENÉFICO para todos os interessados?" 

 
PAUL HARRIS: FOI OU NÃO FOI O PRIMEIRO PRESIDENTE ? 

 

Paul Harris foi o primeiro presidente de um Rotary Club? Não. 
Paul Harris foi o primeiro presidente do Rotary International? Sim. 

 
Existe uma explicação muito simples para esta aparente contradição. Embora 

o primeiro Rotary Club tenha sido idealizado e fundado por Paul Harris, na cidade de 
Chicago, em 1905, o homem realmente escolhido para atuar como seu primeiro 
presidente foi Silvester Schiele, outro sócio fundador. 

Até o ano de 1910, havia um total de 16 Rotary Clubs, que formavam uma 
organização conhecida como Associação Nacional de Rotary Clubs. Alguns anos 
depois, quando os Rotary Club de Winnipeg, no Canadá, e os da Inglaterra, Irlanda e Escócia foram 
constituídos a denominação foi alterada para Associação Internacional de Rotary Clubs. Em 1922, a 
denominação foi novamente alterada para Rotary International. 

Quando a primeira associação de Rotary Clubs foi constituída em 1910, Paul Harris foi escolhido 
como seu primeiro presidente. Ele permaneceu neste cargo por um período de dois anos, de 1910 a 1912. 
Assim, o idealizador do Rotary, que declinou ser nomeado presidente do primeiro Rotary Club tornou se o 
primeiro presidente da organização mundial conhecida como Rotary International. 

 
NOMES PRÓPRIOS OU APELIDOS 

 

Desde o começo do Rotary, seus sócios se referiam uns aos outros pelo nome de batismo. Este 
tratamento íntimo é bastante natural, levando se em consideração que o conhecimento mútuo e a amizade 
são pedras fundamentais do Rotary e, assim sendo, os clubes passaram a abandonar a utilização de 
títulos formais entre os seus sócios. Pessoas que normalmente seriam chamadas de Doutor, Professor, 
Senhor ou Excelência atendem pelos nomes de João, Guilherme Carlos ou José. O crachá geralmente 
utilizado em uma reunião do Rotary Club mostra o nome de batismo de cada um dos sócios. 

 
AS AVENIDAS DE SERVIÇO 

 

O termo "As Cinco Avenidas de Serviço" é frequentemente utilizado na literatura e informação 
rotárias. As "Avenidas" referem se aos cinco elementos do Objetivo do Rotary: Serviços Internos, Serviços 
Profissionais, Serviços à Comunidade, Serviços Internacionais e Serviços às Novas Gerações. 
Embora as Avenidas de Serviço não estejam formalmente contidas em nenhuma parte dos documentos de 
constituição do Rotary, o seu conceito tem sido aceito como uma maneira de se descrever as principais 
áreas de atividades do Rotary. Elas são embasadas no Objetivo do Rotary, dão sustentação às atividades 
de clube e dividem-se em: 
Serviços Internos: enfoque no fortalecimento do companheirismo e no funcionamento eficaz do clube. 
Serviços Profissionais:  iniciativas  que  incentivam  rotarianos  a  servir  aos  outros  através  de  suas 

ocupações e da obediência a altos padrões de ética. 

Serviços à Comunidade: atividades empreendidas pelo clube para melhorar as condições de vida na 
comunidade. 
Serviços Internacionais: ações tomadas para expandir o alcance humanitário do Rotary ao redor do 

mundo e para promover paz e compreensão mundial. 

Serviços às Novas Gerações: projetos humanitários, programas de intercâmbio e atividades para o 

desenvolvimento da capacidade de liderança que contribuem para que os jovens realizem mudanças 

positivas no mundo. 



 
 

 
 

 

 

 

Quando um rotariano compreende e atua através das "Cinco Avenidas de Serviço", o Objetivo do 
Rotary adquire um significado ainda maior. 

 
ESTATUTOS PRESCRITOS PARA O CLUBE 

 

O Rotary International é a organização internacional que é representada no maior número de 
países. Ela existe hoje em 166 países e engloba dezenas de idiomas, estruturas sócio políticas, hábitos, 
religiões e tradições. Como é possível que mais de 31.000 Rotary Clubs em todo o mundo operem 
praticamente da mesma maneira? O principal responsável por este fenômeno são os Estatutos Prescritos 
para o Rotary Club. 

Uma das condições pré estabelecidas para que um clube receba o certificado de admissão para se 
tornar um Rotary Club é que o mesmo ratifique os Estatutos Prescritos para o Clube, originalmente 
adotados em 1922. Os Estatutos Prescritos descrevem as técnicas administrativas para serem seguidas 
pelos  clubes  com  respeito  à  realização  de  suas  reuniões  ordinárias,  admissão  na  sociedade  e 
preenchimento  das  classificações;  regras  de  comparecimento  às  reuniões  e  ao  pagamento  das 
contribuições e várias outras normas relacionadas à posição a ser adotada frente às questões de interesse 
público e políticas. 

 
APRESENTAÇÃO DE UM NOVO ASSOCIADO 

 

O Regimento Interno do Rotary International define claramente o procedimento a ser adotado com 

relação à apresentação de um novo candidato a sócio. O "proponente" (padrinho) desempenha um papel 

fundamental no desenvolvimento do quadro social do Rotary e na divulgação dos ideais rotários. Se não 

for apresentado, um indivíduo jamais terá a oportunidade de se tornar rotariano, pois somente mediante 

convite as pessoas ingressam na organização. 

Quando um novo sócio é atuante, tanto ele quanto o Rotary se fortalecem. 

 
AS MULHERES NO ROTARY 

 

Até  1989,  tanto  o  Regimento  Interno  como  os  Estatutos  do  Rotary  International  previam  que 
apenas homens poderiam ser sócios de um Rotary Club. Em 1978, o Rotary Club de Duarte, na Califórnia, 
EUA, convidou três mulheres a se associarem à organização. O Conselho Diretor do RI cancelou, então, o 
Diploma de Admissão do clube por violação à letra do Regimento Interno do RI. O clube acionou o RI, com 
base na violação pelo RI  das leis civis estaduais que proíbem  qualquer forma  de discriminação em 
estabelecimentos comerciais ou acomodações públicas. O Tribunal de Apelações e a Suprema Corte do 
Estado da Califórnia ratificaram a decisão tomada pelo tribunal inferior apoiando a posição do clube de 
Duarte de que o Rotary não tinha o direito de cancelar a associação de um clube pelo fato do mesmo ter 
admitido mulheres no seu quadro social. A Suprema Corte dos Estados Unidos ratificou a decisão adotada 
pela corte californiana no sentido de que Rotary Clubs possuem um "objetivo comercial" e são, de certa 
maneira, organizações abertas ao público. Esta decisão de 1987 permitiu que mulheres passassem a ser 
admitidas como sócias em toda e qualquer jurisdição que tivesse leis de "acomodações públicas" 
semelhantes. 

A alteração do Regimento Interno foi efetuada pelo Conselho de Legislação de 1989, que votou 
pela  eliminação  da  posição  até  então  adotada  de  que  todo  o  Rotary  deve  ser  uma  organização 
"exclusivamente masculina". Desde então, mulheres tornaram-se sócias e líderes de Clubes e Distritos em 
todo o mundo. 

 
A SEDE MUNDIAL DO RI 

 

A Sede Mundial do Rotary International sempre foi localizada nos arredores de Chicago. No início, 
a Sede Mundial ficava na própria cidade de Chicago, mas, em 1954, surgiu uma grande oportunidade no 
subúrbio de Evanston. O prédio localizado na Avenida Ridge supriu, até o início dos anos 80, todas as 
necessidades da Secretaria do Rotary, quando a combinação de novos programas, o crescimento da 



 
 

 
 

 

 

 

Fundação Rotária e as novas atividades do Pólio Plus causaram a super lotação da antiga Sede Mundial e 
fizeram com que vários de nossos funcionários passassem a ser transferidos para outros escritórios 
localizados nas redondezas. 

Em 1987, um moderno escritório de 18 andares no centro de Evanston foi adquirido pelo Rotary 
International. O prédio possui um auditório de 190 lugares, uma garagem de tamanho substancial e um 
restaurante para 300 pessoas, bem como espaço funcional para os 600 empregados da Sede Mundial. 
Chamado de "One Rotary Center", o prédio possibilitará  o  desempenho  eficiente das operações da 
organização pelos anos à frente. 

 
MAIS DADOS HISTÓRICOS 

 

•     O Rotary estabeleceu, em 1917, o "Fundo de Dotações", que foi o predecessor da Fundação Rotária. 
• O  Rotary adotou a denominação "Rotary International" em 1922, quando teve seu antigo nome, 

"Associação Internacional de Rotary Clubs" alterada. 
• O Rotary estabeleceu a medalha de reconhecimento de Companheiro Paul Harris em 1957, visando 

homenagear as pessoas que efetuam doações de US$1.000,00 à Fundação Rotária. 

 
MÊS DA COMPREENSÃO MUNDIAL 

 

Fevereiro  é  o  Mês  da  Compreensão  Mundial  no  calendário  rotário.  Neste  mês  celebramos, 
também, o aniversário da primeira reunião de um Rotary Club, realizada no dia 23 de fevereiro de 1905, 
chamado de Dia da Paz e Compreensão Mundial. 

O Conselho Diretor do Rotary International solicita que, durante o Mês da Compreensão Mundial, 
todos os Rotary Clubs organizem programas para serem apresentados durante suas reuniões semanais e 
que implementem atividades especiais que tenham por finalidade enfatizar  a "compreensão e a boa 
vontade como essenciais para o alcance da paz mundial". 

Diversos clubes aproveitam a ocasião para implementarem, pela primeira vez, alguma atividade de 
prestação de serviços internacionais ou para fazerem contato com um Rotary Club localizado em um outro 
país. 

 
O PRINCÍPIO DA CLASSIFICAÇÃO ROTÁRIA 

 

Sistema que garante que o quadro associativo de cada clube espelhe a sociedade local com 
representantes dos seus vários ramos de negócios e profissões. De acordo com este sistema, cada 
associado é classificado conforme sua ocupação, e o número de associados em cada classificação é 
limitado conforme o tamanho do clube. O  benefício dessa estrutura é a diversidade profissional que 
estimula a vida social do clube e aumenta as chances deste de executar projetos diferenciados, por poder 
contar com as experiências dos rotarianos. 

Quando  um novo  sócio  é  apresentado  ao  Rotary, sem  nenhuma  exceção, sua  associação  é 
baseada  em  uma  "classificação".  Basicamente,  uma  classificação  descreve  e  reconhece  os serviços 
prestados à sociedade por um determinado profissional ou negócio. 

O  princípio  da  classificação  rotária  é  de  certo  modo  bastante  específico  e  preciso.  Para  se 
determinar a que classificação um rotariano pertence, é necessário que se olhe para a "atividade principal 
ou reconhecida da firma, empresa ou instituição a que está ligado o rotariano ou sua atividade ou profissão 
principal junto à mesma ou como autônomo". 

Por exemplo, se o sócio é um médico cuja especialização é ortopedia, sua classificação seria: 
Medicina – ortopedia. Ensino Superior – Endodontia, Comércio – Veículos, Engenharia Civil, Pecuária de 
Corte, Corretora de Cambio Títulos e Valores, Advocacia Comercial e Odontologia – Periodontia, são 
outros exemplos de classificação rotária. 



 
 

 
 

 

 

 

TROCA DE FLÂMULAS 
 

Uma das melhores tradições mantidas entre vários Rotary Clubs é o hábito de se trocar pequenas 
flâmulas, bandeiras ou distintivos. Os rotarianos que se encontram em viagem frequentemente levam 
consigo vários desses itens para, como símbolo de amizade, trocá-las durante as reuniões de recuperação 
de frequência. Inúmeros clubes utilizam as diversas flâmulas que receberam como atraente decoração de 
suas reuniões de clubes e eventos distritais. 

 
TOLERÂNCIA DAS DIFERENÇAS 

 

Ocasionalmente, pode haver a tentação de se criticar as leis, os costumes e as tradições de um 
outro país devido ao fato destas parecerem estranhas ou mesmo contrárias às nossas próprias. Em alguns 
casos, práticas ilegais ou costumes estranhos de uma determinada nação podem ser completamente 
legais e comuns em outra. 

Como membros de uma organização internacional dedicada à divulgação da compreensão e da 

paz mundial, os rotarianos têm o dever de evitar fazer julgamentos a respeito de nossos companheiros e 

dos  cidadãos  de  outros países  quando  o  comportamento  dos   mesmos  lhes  parecer  estranho.  Uma 

declaração de princípios adotada já há meio século pelo Rotary refere se ao dilema dos relacionamentos 

internacionais. 

A  declaração,  adotada  em  1933,  menciona  que  uma  vez  que  é  reconhecido  que  algumas 
atividades e costumes de determinados locais podem ser legais e usuais em certos países e ilegais em 
outros, os rotarianos devem se deixar guiar pela tolerância: 

"Rotarianos  de  todos  os  países  devem  reconhecer  estas  circunstâncias  e,  assim  sendo,  um 
rotariano deve evitar criticar as leis e aos costumes do país de um outro rotariano."A declaração menciona 
também que deve se evitar "qualquer tentativa por parte de um rotariano de um país em interferir com as 
leis e os costumes de um outro país". 

À medida em que lutamos para reforçar os nossos laços de compreensão, boa vontade e amizade, 
estas normas podem nos fornecer um bom conselho e servir como orientação. 

 
CASAS DA AMIZADE 

 

Em vários Rotary Clubs do mundo inteiro, as mulheres dos sócios são afetuosamente chamadas de 
"Rotary Anns". (Nos países de língua portuguesa, as esposas dos rotarianos colaboram com os projetos 
rotários através das "Casa da Amizade".) A denominação de "Rotary Anns" é resultado de um curioso 
evento histórico. 

O  ano era 1914 e os rotarianos da cidade de São Francisco embarcaram em um trem para 
comparecer  a  uma  convenção  do  Rotary  que  aconteceria  em  Houston,  no  Texas.  Naquele  tempo, 
pouquíssimas esposas compareciam aos eventos do Rotary e, até que o trem tivesse parado na cidade de 
Los Angeles, a única mulher a bordo era a esposa do rotariano Bru Brunnier. À medida em que o trem 
pegava pelo caminho mais e mais rotarianos que se dirigiam à convenção, a Sra. Ann Brunnier era 
apresentada como a "Ann dos rotarianos". Este apelido logo se transformou em "Rotary Ann". 

Todos  adoraram  o  título  dado  às  mulheres  chamadas  Ann.  Imediatamente,  o  mesmo  termo 
carinhoso passou a ser usado com relação a todas as mulheres que comparecessem aos eventos rotários. 
O termo "Rotary Ann" tinha chegado para ficar! 

 
INVOCAÇÕES RELIGIOSAS NAS REUNIÕES DO CLUBE 

 

Em vários Rotary Clubs é comum que cada reunião ordinária de um Rotary Club seja precedida de 
uma prece ou pedido de bênção. Normalmente, estas invocações são oferecidas sem nenhuma menção a 
qualquer religião ou credo específico. 

Uma vez que cada Rotary Club é autônomo, a prática de se fazer uma oração ou invocação nas 
reuniões dos clubes é deixada a critério de cada clube, ficando entendido, entretanto, que estes rituais 



 
 

 
 

 

 

 

devem ser sempre conduzidos de maneira a respeitar as convicções e crenças religiosas de todos os seus 
sócios. 

 
OFFICIAL DIRECTORY 

 

A publicação anual de aproximadamente 825 páginas contém informações atualizadas sobre 
rotarianos e Rotary Clubs. Encontrará listado o dia das reuniões, horário e local de cada um dos mais de 
31.000 clubes. O Official Directory fornece o nome e endereço de cada presidente e secretário de clube, 
bem como o número de sócios e data de fundação. 

Encontrará ali, também, um grande número de informações sobre mais de 530 distritos rotários, 
bem como a composição e propósitos de todas as comissões e forças-tarefas do Rotary. Os nomes e 

endereços dos membros do atual Conselho Diretor  do RI e dos Conselhos anteriores também estão 

incluídos, assim como os nomes dos ex Presidentes do RI e seus respectivos lemas. Outro dado de 

destaque é um excelente guia de hotéis no mundo inteiro e a lista de fornecedores licenciados para vender 

mercadorias com as insígnias de Rotary. O Official Directory pode ser obtido na forma impressa ou em CD 

através da Sede Mundial do RI ou dos escritórios internacionais. É um guia apropriado e importante para 

manter contatos quando estiver viajando. 

 
COMPANHEIRISMO 

 

A maioria dos rotarianos são profissionais bem sucedidos porque não deixam escapar nenhuma 
oportunidade. Uma vez por semana, em cada um dos Rotary Clubs, acontece a oportunidade de 
companheirismo rotário. 

As reuniões ordinárias oferecem oportunidades de encontrar os companheiros rotarianos, de 
conhecer os visitantes e novos sócios, e fortalecer amizades com outros rotarianos. 

Os Rotary Clubs que possuem a reputação de serem "clubes amigáveis", geralmente seguem 
alguns passos bem simples: os sócios são incentivados a sentarem em mesas ou cadeiras diferentes a 
cada semana ou a se sentarem com um companheiro que ainda não conhecem bem ou, ainda, a convidar 
visitantes ou novos sócios para se juntarem as suas mesas. 

Deve se conversar com todas as pessoas à mesa, e não apenas com aquela mais próxima. Os 
rotarianos devem se entrosar com todos. 

Quando estas recomendações são seguidas à risca, novas oportunidades de companheirismo 
acontecem  a  cada semana.  Os rotarianos  logo  percebem que  a  amizade  e  o  companheirismo  são 
essenciais para o sucesso de cada Rotary Club. 

 
CATEGORIAS DE ASSOCIADOS 

 

Há duas categorias de sócios no Rotary: Representativo e Honorário. 
 

Sócio Representativo é aquele eleito pelo clube que pode ocupar qualquer cargo de dirigente, 
servir o RI em nível distrital e internacional, e devem cumprir todas as exigências relativas a frequência, 
pagamento de quotas e recrutamento de novos sócios. 

 
A categoria de sócio honorário é válida por um ano apenas, e deve ser renovada a cada ano. Pode 

ser concedida a pessoas que tenham prestado serviços meritórios em prol da difusão dos ideais rotários. 
Sócios honorários não têm o direito de propor candidatos à sócios do clube, não podem ocupar cargos de 
dirigentes  e  são  dispensados  da  exigência  de  comparecer  às  reuniões  do  clube,  assim  como  do 
pagamento das quotas do clube. 



 
 

 
 

 

 

 

O GOVERNADOR DE DISTRITO 
 

O Governador de Distrito do Rotary desempenha uma função muito importante dentro do mundo 
rotário. Ele é o único administrador do Rotary International em sua área geográfica, conhecida como o 
distrito rotário, que congrega vários clubes. Os governadores recebem intenso treinamento durante a 
Assembleia Internacional e no Seminário de Treinamento de Governadores Eleitos. Eles são responsáveis 
por oferecer orientação a mais de 32.000 Rotary Clubs de todo o mundo e pela manutenção da quantidade 
de serviços prestados pelos clubes de seu distrito. 

No entanto, o governador de distrito, que deve fazer uma visita oficial a cada um dos clubes de seu 
distrito, não assume jamais a função de "inspetor geral". Ao contrário, suas visitas devem ser encaradas 
como uma ajuda amigável aos dirigentes dos clubes; como um aconselhamento útil visando fomentar o 
Objetivo do Rotary entre os clubes do seu distrito e como catalisador cujo papel é o de auxiliar a reforçar 
os programas do Rotary. 

O Governador de Distrito é um rotariano com substancial experiência que, generosamente, devota 
um ano para o exercício da função de liderança. O Governador possui enorme sabedoria sobre os atuais 
programas  do  Rotary  sendo  implementados,  seus  objetivos,  normas  e  metas.  E  uma  pessoa  de 
reconhecida atuação profissional, comunitária e rotária. Deve supervisionar a organização de novos clubes 
e fortalecer os já existentes. O Governador realiza uma série de funções específicas visando assegurar 
que a qualidade do Rotary será mantida dentro de seu distrito. É responsável, também, pela promoção e 
implementação de todos os programas e atividades do Presidente do Rotary International e do Conselho 

Diretor do RI. O Governador planeja e preside a conferência distrital e outros eventos especiais. 
 
GOVERNADORES ASSISTENTES 

 

Os governadores assistentes são nomeados pelo governador para ajudá-lo na administração dos 
clubes sob sua responsabilidade. Devem visitar os clubes sob sua alçada pelo menos 4 vezes ao ano e 
orientar os mesmos sobre estratégias para alcançar as respectivas metas. 

Governadores Assistentes  também  são  fonte  de  candidatos  potenciais  à  governadoria, sendo 
recurso importante tanto para os clubes quanto para o governador. 

 
A ASSEMBLÉIA INTERNACIONAL 

 

A Assembleia Internacional é realizada anualmente antes do dia 15 de fevereiro para preparar os 
governadores indicados de distrito do mundo inteiro para o desempenho do cargo que assumirão em 1º de 
julho. Acompanhados pelos respectivos cônjuges, os governadores entrantes têm a oportunidade de 
encontrar se com líderes rotarianos experientes por mais de uma semana de treinamento e sessões 
motivadoras. Na assembleia eles conhecem o rotariano que servirá como Presidente do RI durante o ano 
que serão governadores e tomam conhecimento do lema da organização para o ano vindouro, o qual 
servirá de fio condutor na elaboração das conferências distritais. 

 
A ASSEMBLÉIA DISTRITAL 

 

Tendo em vista a rotatividade que acontece anualmente na liderança rotária, são necessários 
esforços  especiais  para  assegurar  que  os  mais  de  31.000  líderes  de  clubes  recebam  treinamento 
apropriado para a realização daquelas tarefas que passarão a ser de sua responsabilidade. A Assembleia 
Distrital, realizada uma vez por ano, é o principal evento de treinamento de dirigentes entrantes de clube. 

A Assembleia Distrital oferece motivação, inspiração, informação rotária e novas ideias para os 
dirigentes, diretores e presidentes de importantes comissões distritais de cada clube. Alguns dos mais 
experientes  líderes  distritais  conduzem  discussões  informativas  a  respeito  de  todas  as  fases  da 
administração rotária e dos serviços de projeto. A Assembleia oferece a todos os seus participantes 
valiosas novas ideias para que estes tornem seus clubes mais eficientes e interessantes. Geralmente, 
entre oito e dez representantes de cada clube são convidados a participar desta sessão de treinamento. 



 
 

 
 

 

 

 

Um outro ponto importante da assembleia distrital é a análise pelo governador de distrito entrante 
do lema para os programas e das ênfases do futuro presidente do RI. Os objetivos e metas dos distritos 
são também descritos e planos são elaborados para a implementação dos mesmos. 

O sucesso de cada Rotary Club é frequentemente determinado por sua total representação e por 
uma participação ativa na Assembleia Distrital anual. 

 
A CONFERÊNCIA DISTRITAL 

 

A conferência distrital é direcionada a todos os sócios dos clubes e aos seus cônjuges, e não 
apenas aos dirigentes dos clubes e  membros   das comissões. O objetivo da Conferência Distrital é 
fomentar o companheirismo, oferecer a oportunidade de divertimento e de se escutar oradores inspirados 
e participar do debate daqueles assuntos que faz a associação com o Rotary valer a pena. Cada pessoa 
que comparecer a uma conferência distrital descobre que ser rotariano é ainda mais recompensador 
devido às novas experiências, visões internas e conhecimentos de outras pessoas durante a Conferência. 

Todos  os   distritos  do  Rotary  realiza   anualmente  uma  conferência.   Estes   encontros   são 
considerados tão importantes que o Presidente do Rotary International seleciona um rotariano como seu 
representante pessoal para comparecer  e fazer  uma palestra durante  a  conferência.  Este programa 
sempre inclui diversas atrações especiais, debates interessantes e programas inspiradores. 

Um  dos  benefícios  inesperados  do  comparecimento  à  Conferência  é  a  oportunidade  de  se 
aumentar  o conhecimento  com  os seus companheiros  de  clube  em  um  ambiente  bastante  informal. 
Amizades duradouras crescem com as horas de companheirismo compartilhadas durante a conferência 
distrital. 

 
SEMINÁRIO DE TREINAMENTO PARA PRESIDENTES ELEITOS (PETS) 

 

O Regimento Interno do Rotary International estabelece que o governador indicado de cada distrito, 
em cooperação com o governador em exercício, deve planejar e conduzir um seminário de treinamento 
para   os   presidentes  entrantes   de   clube   de   preferência   no   mês   de   Março.   O   seminário,   de 
aproximadamente dois a três dias, conhecido pelas iniciais PETS, treina e motiva a liderança, preparando 
os  futuros presidentes de clube para o  cargo que  assumirão  no  dia  1º  de  julho.  Dentre  os  tópicos 
discutidos estão o lema do RI para o ano vindouro, bem como os programas atuais e futuros do RI. Este 
encontro também destina se a revisar a atuação do distrito, planejar programas de clube e distrito e 
organizar outras atividades para o próximo ano. Preparar um orçamento, estabelecer uma meta, gerenciar 
o tempo e novas idéias para reuniões de clube são apenas algumas das habilidades necessárias que os 
presidentes eleitos aprendem no seminário. 

 
NENHUM PRIVILÉGIO PESSOAL 

 

Frequentemente amigos me perguntam se os rotarianos recebem qualquer benefício comercial 
pelo fato de serem sócios do Rotary Clube. Perguntam também se os rotarianos têm direito a qualquer 
desconto especial ou serviço preferencial pelo simples fato de estarem tratando negócios com outros 
rotarianos. 

A resposta é obviamente "não". O "Manual de Procedimento" é bastante claro com relação à 
posição do Rotary quanto a isto. 

É importante terem mente que o objetivo inicial do Rotary é o fornecimento a cada um de seus 
sócios de uma excepcional oportunidade para servir ao próximo e de que a associação com o Rotary não 
deve ter por fim vantagens ou privilégios pessoais. 

 
"CADA ROTARIANO UM EXEMPLO PARA A JUVENTUDE" 

 

Nos diversos panfletos oficiais do Rotary International relacionados de alguma maneira com os 

programas pró juventude, um slogan especial aparece com frequência: "Cada Rotariano Um Exemplo Para 

a Juventude". Estas palavras foram adotadas em 1949 pelo Conselho Diretor do Rotary International como 



 
 

 
 

 

 

 

uma expressão do compromisso da organização assumido para com as crianças e jovens de todas as 

comunidades nas quais existir um Rotary Club. A prestação de serviços aos jovens têm sido, já há muito 

tempo, uma parte importante dos programas do Rotary. 

 
GRUPOS DE MULHERES ASSOCIADOS COM OS ROTARY CLUBS 

 

Alguns de nossos mais significativos programas não são conduzidos por rotarianos. Isto é devido 
ao grande número de programas que são patrocinados pelas esposas e familiares dos sócios dos Rotary 
Clubs em todo o mundo. Esses grupos, em geral formados antes da época em que mulheres eram 
admitidas aos Rotary Clubs, prestavam e continuam a prestar serviços como uma forma de apoiar o ideal 
de servir do Rotary e contribuir com a comunidade. 

Os  grupos  de  mulheres  (Casas  da  Amizade)  conduz,  a  cada  ano,  nas  suas  respectivas 
comunidades, centenas de projetos de prestação de serviços humanitários. Geralmente, os grupos de 
mulheres complementam os programas de prestação de serviços implementados pelos Rotary Clubs 
locais.    Vários dos  grupos  de mulheres participam  ativamente    tanto dos  projetos  locais  como  dos 
internacionais de prestação de serviços. 

 
PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO FUNCIONAL 

 

Estima se que um sexto da população mundial, cerca de um bilhão de pessoas, é analfabeta. O 
analfabetismo de adultos e crianças constitui enorme preocupação tanto nos países desenvolvidos como 
nos em desenvolvimento. 

A tragédia maior do analfabetismo está naquelas pessoas que, por serem incapazes de ler, perdem 
a liberdade e se tornam vítimas de manipulação inescrupulosa, pobreza e perda dos sentimentos humanos 
que dão sentido à vida. O analfabetismo é humilhante. É um forte obstáculo para o desenvolvimento 
econômico, político, social e pessoal. É uma barreira para a compreensão, cooperação e paz mundial. 

A comissão original do Programa "Saúde, Fome e Humanidade" (3 H) do Rotary considerou, em 
1978, a alfabetização funcional como um programa prioritário da organização. Um dos primeiros subsídios 
3 H deu origem à publicação do livro “O Direito de Ler”, que foi o pioneiro de um importante programa do 
Rotary com ênfase na promoção do extermínio ao analfabetismo. 

Os rotarianos podem desempenhar uma função importante nas suas comunidades e países em 
desenvolvimento  pela  promoção  de  projetos  que,  através  do  fim  ao  analfabetismo,  abram  novas 
oportunidades à população. 

 
CONVENÇÕES INTERNACIONAIS 

 

A cada ano, nos meses de maio ou junho, o Rotary International realiza sua convenção mundial, 
"cujo objetivo é estimular, inspirar e atualizar a todos os rotarianos". A convenção é um encontro anual 
visando  a  condução  dos  negócios  de  interesse  da  organização.  O  processo  de  planejamento  da 
convenção geralmente começa com quatro ou cinco anos de antecedência. 

Ao selecionar a localidade, o conselho diretor do RI estabelece uma região e convida as cidades a 
oferecerem propostas para sediar o evento. As convenções são eventos realmente internacionais aos 
quais comparece um número estimado de 20 a 35 mil pessoas, entre rotarianos e convidados. Todos os 
sócios  deveriam  comparecer  a  uma  convenção  do  Rotary  International  para  sentir  a  verdadeira 
internacionalidade da entidade. 

 

 

CONSELHO DE LEGISLAÇÃO 
 

No começo do Rotary, qualquer alteração ao Regimento Interno ou aos Estatutos do RI tinha que 
ser  proposta  e  votada  durante  a  realização  da  convenção  internacional.  A  medida  em  que  o 
comparecimento à convenção aumentou e a realização de debates abertos ficou mais e mais difícil, foi 
criado em 1934 um Conselho de Legislação como um grupo consultivo que tinha por objetivo analisar e 
debater as propostas de legislação antes que estas fossem votadas pela convenção. 



 
 

 
 

 

 

 

O Conselho de Legislação passou a ser o órgão legislativo ou parlamentar do Rotary e é composto 
de um delegado de cada distrito rotário, assim como de inúmeros membros ex officio. Foi, também, 
estabelecido que o Conselho se reuniria a cada três anos em uma ocasião diferente da convenção do 
Rotary. 

O  Conselho  é  responsável  por  analisar  e  julgar  todas  as  "propostas  de  alteração",  que  são 
sugestões de mudanças no Regimento Interno e nos Estatutos, assim como todas as "resoluções", que 
são alterações sugeridas às normas e procedimentos do Rotary. As alterações podem ser sugeridas por 
qualquer clube ou distrito do Rotary, assim como pelo Conselho Diretor do RI. As ações do Conselho de 
Legislação são sujeitas à ratificação de todos os Rotary Clubs do mundo antes de serem introduzidas. 
Caso um total de 10% dos clubes rejeite uma proposta de alteração apresentada pelo Conselho de 
Legislação, a mesma não será adotada e será submetida durante a próxima convenção para consideração 
final. 

O Conselho de Legislação possibilita aos sócios do Rotary um processo democrático de 
implementação de alterações legislativas na operacionalização do Rotary International. 

 
INTERCÂMBIO DA AMIZADE 

 

Um interessante programa de companheirismo do Rotary é o Intercâmbio Rotário da Amizade. Esta 
atividade tem por finalidade incentivar os rotarianos e seus cônjuges a visitarem as famílias de rotarianos 
de outras partes do mundo. Pode ser conduzida a nível de clube ou de distrito. 

A intenção é fazer com que vários casais de rotarianos viajem para um outro país como parte de 
um Intercâmbio Rotário da Amizade. Posteriormente, a hospitalidade é retribuída quando o casal que foi 
originalmente anfitrião passa a ser o visitante. Após um bem sucedido programa piloto, o Intercâmbio 
Rotário da Amizade tornou se um programa permanente do Rotary. 

 
PRÊMIOS ROTÁRIOS DE LIDERANÇA JUVENIL (RYLA) 

 

Todos os verões,  milhares de jovens são  selecionados para participar dos acampamentos ou 
seminários de liderança que são patrocinados pelos Rotary Clubs de alguns países. Jovens de 14 a 30 
anos de idade passam uma semana participando de discussões, treinamento de liderança, palestras e 
atividades sociais que fomentem o desenvolvimento pessoal, as habilidades de liderança e uma cidadania 
consciente. Esta atividade é oficialmente conhecida como programa Prêmios Rotários   de   Liderança 
Juvenil (RYLA). 

Em 1971, o Conselho Diretor do RI adotou a iniciativa como um programa como um programa 
oficial do Rotary International. A atividade é geralmente em âmbito distrital. 

 
NÚCLEOS ROTARY DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 

 

Um dos mais novos programas da enorme variedade de projetos e atividades de prestação de 

serviços do Rotary é intitulado Núcleos Rotary de Desenvolvimento Comunitário. Esta nova forma de 

serviços de auto ajuda foi implementada, em 1986, pelo Presidente M.A.T. Caparas, como uma maneira 

de se melhorar a qualidade de vida nas vilas, nas vizinhanças e nas comunidades. Frequentemente, existe 

uma abundância de mão de obra disponível, mas nenhuma maneira de se mobilizar esta força de trabalho 

em prol da melhoria dos projetos comunitários. 

Os Núcleos são constituídos por não rotarianos, financiados pelos Rotary Clubs, e cujo objetivo é o 
de ajudar as suas comunidades através da condução de um trabalho específico de melhoria das mesmas. 
Os rotarianos fornecem à própria comunidade a orientação, incentivo, estrutura organizacional e alguns 
dos  equipamentos  necessários.  Conseqüentemente,  os  Núcleos  fornecem  aos  rotarianos  uma  nova 
maneira de prover ajuda a áreas carentes. 



 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

VOLUNTÁRIOS DO ROTARY 
 

Poderá encontrá-los trabalhando em um campo de refugiados, clínicas remotas, hospitais 
improvisados e povoados primitivos. Muitos são médicos ou dentistas, porém os Voluntários do Rotary 
possuem uma formação bastante diversa. 

O  programa  Voluntários  do  Rotary  é  aberto  a  rotarianos,  rotaractianos,  ex  participantes  de 
programas da Fundação e até mesmo não-rotarianos podem participar. Aqueles que desejam prestar 
serviços no exterior devem preencher um Formulário de Registro para Voluntários que pode ser obtido 
através do escritório sucursal local. Devem também receber um convite do Rotary Club anfitrião onde 
desejam atuar. Há várias maneiras de encontrar oportunidades para prestar serviços voluntários. 

O programa Voluntários do Rotary está ligado à avenida dos Serviços Profissionais a nível de clube 
e de distrito. Participantes devem dispor se a servir pelo período mínimo de um mês. A Fundação Rotária 
ocasionalmente fornece fundos para cobrir as despesas de transporte aéreo e relativas à estadia dos 
voluntários. Estes não recebem salário ou honorários pelos serviços. Voluntários do Rotary já serviram em 
aproximadamente 100 países, colaborando com seu tempo e conhecimentos especializados. 

 
INTERACT 

 

O Interact, um dos programas do Rotary direcionados aos jovens, foi 
iniciado pelo Conselho Diretor em 1962. O primeiro Interact Club foi constituído 
pelo Rotary Club de Melbourne, na Flórida, nos EUA. Os Interact Clubs fornecem 
oportunidades para que garotos e garotas em idade escolar trabalhem juntos na 
prestação de serviços e na obtenção de compreensão e amizade internacionais. 
O termo Interact é derivado do prefixo inglês "inter", de "internacional", e da 
palavra "act", que significa "agir" ou "ação" em inglês. Cada Interact Club deve 
ser  patrocinado  e  supervisionado  por  um  Rotary  Club  e  deve  implementar 
projetos anuais de prestação de serviços nas escolas, comunidade e no mundo. 
Existem  hoje  mais  de  8.600  Interact  Clubs,  com  aproximadamente  200.000 
sócios, espalhados em 110 países. Os "interactianos" desenvolvem habilidades de liderança e adquirem 
experiência  prática  na  condução  de  projetos  de  prestação  de  serviços,  aprendendo,  assim,  que  "A 
Verdadeira Felicidade Está Em Ajudar Ao Próximo". Um dos principais objetivos do Interact é o de dar 
oportunidade aos jovens para que promovam maior compreensão e boa vontade entre os jovens de todo o 
mundo. 

 
ROTARACT 

 

Após  o  sucesso  alcançado  no  começo  dos  anos  60  pelos  Interact 
Clubs direcionados aos jovens em idade escolar, o Conselho Diretor do RI 
criou,  em  1968,  o  Rotaract.  Este  novo  projeto  foi  implementado  visando 
promover a responsabilidade cívica e o potencial de liderança em clubes de 
jovens de ambos os sexos, entre 18 e 30 anos de idade. O primeiro Rotaract 
Club foi constituído pelo Rotary Club de Charlotte North, localizado na Carolina 
do Norte. Em 2002, havia 170.000 sócios espalhados entre mais de 
7.300 Rotaract Clubs, distribuídos em 153 países. 

Os   Rotaract   Clubs   enfatizam   a   importância   da   responsabilidade 
individual como base para o sucesso pessoal e envolvimento comunitário. 
Cada clube patrocina um projeto anual que tem por fim a promoção de altos 
padrões de ética nos negócios e na vida profissional. O Rotaract fornece também oportunidades 
direcionadas  a uma maior  compreensão e boa vontade internacional.  Os  rotaractianos participam  de 
inúmeras atividades sociais, assim  como  de  programas  para  a  melhoria  de  suas  comunidades. Um 
Rotaract Club só pode existir se tiver o apoio, a orientação e o aconselhamento constante de um Rotary 
Club. Os programas do Rotaract são implementados tendo sempre em mente o lema: "Compreensão 
Através da Prestação de Serviços". 



 
 

 
 
MAIS DADOS HISTÓRICOS DO ROTARY 

 

 

 

•   O Rotary obteve o direito autoral sobre a "Prova Quádrupla" em 1954, quando seu autor, Herbert 
Taylor, tornou se presidente do Rotary International. 

•   O primeiro projeto de Serviços à Comunidade foi realizado em 1907 quando os rotarianos de Chicago 
organizaram uma campanha para a instalação de um "banheiro público" na prefeitura. 

•   A primeira solicitação de ajuda feita pelo Rotary às vítimas de um desastre foi em 1913 quando foi 
arrecadada a quantia de US$25.000 para as vítimas das enchentes nos Estados de Ohio e Indiana. 

•   O lema do Rotary "Mais se Beneficia Quem Melhor Serve" foi usado pela primeira vez na primeira 
Convenção do Rotary International, realizada em 1910 na cidade de Chicago, EUA. 

 
SECRETÁRIO GERAL DO RI 

 

A rotina diária de operacionalização da Secretaria do Rotary International está sob o comando de 
um  Secretário  Geral,  o  mais  alto  cargo  profissional  do  Rotary.  Embora  o  Secretário  Geral  esteja 
subordinado ao Conselho Diretor do RI e ao seu Presidente, ele é responsável pela administração direta 
de quase 600 funcionários que trabalham na Sede Mundial. 

O  Secretário  Geral atua  como secretário  do  Conselho  Diretor  do  RI  e  é,  também,  o  Diretor 
Executivo e Financeiro da Fundação Rotária, sob a supervisão direta dos Curadores da mesma. Ademais, 
o Secretário Geral atua como secretário de todas as Comissões do Rotary, bem como do Conselho de 
Legislação, conferências regionais e da Convenção Anual do Rotary. 

O Secretário Geral é nomeado pelo Conselho Diretor para um mandato não superior a três anos, 
com possibilidade de renovação. 

Em toda a história do Rotary, a influência pessoal e as habilidades administrativas de nossos 
secretários gerais contribuíram significativamente para o curso adotado pelos nossos programas e 
atividades. 

 
NOMEAÇÃO DO PRESIDENTE DO ROTARY INTERNACIONAL 

 

A cada ano, um rotariano com um notável currículo rotário é escolhido para ocupar o cargo de 
presidente do Rotary International. O processo de eleição é iniciado um ano antes de sua posse, quando 
são eleitos os 17 membros da Comissão de Indicação para Presidente. Esta comissão é composta de 
representantes de diferentes regiões do mundo. Para fazer parte de uma Comissão de Indicação para 
Presidente, o candidato rotariano já deve ter atuado como Diretor do RI. 

A  Comissão  de  Indicação  pode  considerar  os  nomes  de  todos  os  ex-diretores  do  RI  para 
candidatos ao cargo de Presidente da organização. Entretanto, os membros da Comissão de Indicação e 
atuais Diretores não são elegíveis. Qualquer Rotary Club pode propor o nome de um ex diretor para 
consideração pela Comissão de Indicação. 

A partir do momento em que for eleito, o candidato a Presidente do RI, juntamente com sua 
esposa, passará dois anos servindo ao Rotary; o primeiro deles se preparando para a função e outro no 
exercício efetivo da presidência do Rotary International. 



 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
A FUNDAÇÃO ROTÁRIA 

 

Alguns projetos excepcionais começaram como sementes bem pequenas. A Fundação Rotária, por 
exemplo, começou de uma maneira bem modesta. 

Em 1917, o Presidente do RI, Arch Klumph anunciou aos participantes da Convenção de Atlanta 
que "seria permitido que se aceitasse doações que tivessem por finalidade fomentar o bem no mundo". A 
resposta dos presentes foi educada e favorável; mas as doações demoraram a aparecer. Um ano depois, 
o "Fundo de Dotações do Rotary", como inicialmente chamado, recebeu do Rotary Club da Cidade de 
Kansas, sua primeira contribuição, no valor de US$26,50. 

Pequenas quantias foram sendo contribuídas a cada ano, mas, ao final de seis anos, verificou se 
que o fundo só contava com US$700. Dez anos depois a Fundação Rotária foi oficialmente constituída. 
Em 1947, com a morte de Paul Harris, iniciou se uma nova era para a Fundação Rotária, uma vez que 
foram feitas inúmeras doações em honra à memória do fundador do Rotary. Desde então, a Fundação 
Rotária tem alcançado seu nobre objetivo de fomentar "a compreensão e as relações amigáveis entre os 
povos de diferentes nações". 

É incrível imaginar que, com um começo tão modesto, a Fundação Rotária recebe, a cada ano, 
mais  de  US$45  milhões  de  dólares  para  a  implementação  em  todo  o  mundo  de  seus  programas 
educacionais e humanitários. 
 
As áreas de enfoque da Fundação Rotária são: 

 Paz e Resolução de Conflitos 
o A Fundação Rotária capacita os rotarianos a atuarem na área de paz e prevenção/resolução 

de conflitos ao: 
 Treinar líderes, inclusive jovens, para prevenir e mediar conflitos; 
 Apoiar atividades pró-paz em comunidades e regiões afetadas por conflitos; 
 Apoiar estudos ligados à paz e resolução de conflitos. 

 Prevenção e Tratamento de Doenças 
o A Fundação Rotária capacita os rotarianos a prevenirem doenças e promoverem a saúde ao: 

 Melhorar a capacitação de funcionários locais da área de saúde; 
 Promover programas de prevenção para limitar o alastramento de doenças 

transmissíveis e reduzir a incidência e as complicações causadas por doenças não 
transmissíveis; 

 Aprimorar a infraestrutura de saúde de comunidades locais; 
 Informar e mobilizar comunidades de forma a evitar a disseminação de doenças; 
 Prevenir deficiência física resultante de doenças ou ferimentos; 
 Apoiar estudos ligados à prevenção e ao tratamento de doenças. 

 Recursos Hídricos e Saneamento 
o A Fundação Rotária capacita os rotarianos a atuarem na área de recursos hídricos e 

saneamento ao: 
 1. Promover acesso de todos os membros da comunidade à água potável, 

saneamento básico e higiene; 
 Fortalecer a habilidade das comunidades para que desenvolvam, financiem e 

mantenham sistemas de água e saneamento; 
 Informar as comunidades sobre a importância de saneamento básico, consumo de 

água limpa e hábitos de higiene; 
 Apoiar estudos ligados a recursos hídricos e saneamento. 

 Saúde Materno-Infantil  
o A Fundação Rotária capacita os rotarianos a atuarem na área de saúde materno-infantil ao: 

 Reduzir a taxa de mortalidade infantil de crianças de menos de cinco anos; 
 Reduzir a taxa de mortalidade materna; 
 Facilitar o acesso a atendimento e tratamento médico essencial para mães e filhos; 
 Apoiar estudos ligados à saúde materno-infantil. 

 
 Educação Básica e Alfabetização 

o A Fundação Rotária capacita os rotarianos a fazerem com que as pessoas tenham acesso 
contínuo à educação básica e alfabetização ao: 

 Fortalecer a capacidade das comunidades de fornecerem educação básica e 



 
 

 

 

 
 

alfabetização; 
 Aumentar as taxas de alfabetização entre adultos; 
 Reduzir a disparidade entre os sexos no acesso à educação; 
 Apoiar estudos ligados à educação básica e alfabetização. 

 Desenvolvimento Econômico e Comunitário 
o A Fundação Rotária capacita os rotarianos a atuarem em desenvolvimento econômico e 

comunitário através de investimentos no futuro das pessoas, criando melhorias 
sustentáveis, mensuráveis e duradouras em suas vidas e em comunidades ao: 

 Capacitar empresários, líderes comunitários, organizações locais e redes 
comunitárias para que promovam desenvolvimento econômico em comunidades 
carentes; 

 Desenvolver oportunidades de trabalho produtivo; 
 Reduzir a pobreza nas comunidades; 
 Apoiar estudos ligados a desenvolvimento econômico e comunitário. 

 
 

 
BOLSAS EDUCACIONAIS 

 

Bolsas Educacionais da Fundação Rotária é o maior programa particular de bolsas de estudos do 
mundo. O propósito do programa de bolsas educacionais é promover a compreensão internacional e as 
relações amistosas entre os povos. Os bolsistas da Fundação Rotária devem atuar como embaixadores da 
boa vontade no país anfitrião, através de eventos formais e informais, com grupos rotários e não rotários. 

Os  rotarianos  sabem  que  as  Bolsas  Educacionais  da  Fundação  Rotária  são  um  excelente 
investimento e um importante passo para alcançar maior compreensão e boa vontade no mundo. 

 
BOLSAS ROTARY PELA PAZ MUNDIAL 

 

Em 1999, a Fundação Rotária lançou o Centro Rotary de Estudos Internacionais na área de paz e 
resolução de conflitos, em parceria com 8 universidades internacionais de renome para oferecer 
oportunidades educacionais para bolsistas selecionados dentre candidatos de diversos países e culturas. 
Anualmente, 70 candidatos são selecionados para cursar mestrado de dois anos de duração ou programa 
com direito a certificado na área de paz, resolução de conflitos e relações internacionais. Cada distrito 
pode inscrever um candidato por ano para concorrer à bolsa de caráter competitivo e mundial. A primeira 
turma de Bolsistas Rotary pela Paz Mundial iniciou os estudos no ano letivo de 2002/2003. 

Os Centros Rotary formarão futuros líderes capazes de analisar as causas dos conflitos, teoria de 
relações  internacionais  e  modelos  eficazes  de  cooperação.  Além  de  conhecimento  acadêmico,  os 

bolsistas obterão experiência prática de resolução de conflitos, que poderá ser utilizada em suas carreiras. 
Os Centros Rotary também ajudarão no avanço da pesquisa, ensino e publicação de matérias sobre 
resolução de conflitos e compreensão mundial. 

Os Centros Rotary de Estudos Internacionais marcam um novo capítulo na missão do Rotary para 
a  conquista da compreensão    mundial e da paz.  Os  bolsistas  contribuirão significativamente  para a 
comunidade mundial de várias maneiras: trabalhando para agências internacionais como a ONU, ou para 

o governo como diplomatas, comissários de relações exteriores, economistas e analistas políticos. 
 
 
SUBSÍDIOS "SAÚDE, FOME E HUMANIDADE" (3-H) 

 

Em  1978,  o  Rotary  lançou  o  Programa  "Saúde,  Fome  e  Humanidade"  (3  H), 
projetado para possibilitar a implementação de projetos de prestação de serviços de larga 
escala, que estivessem além da capacidade dos Rotary Clubs individuais ou mesmo de um 
grupo de clubes. 

A partir da sua fundação o 3-H aprovou mais de 320 projetos implementados em 74 
países, envolvendo uma quantia superior a US$ 85 milhões. O objetivo destes projetos é o 
de aliviar a fome, melhorar as condições de saúde, da qualidade de vida humana, assim como as culturais 
e sociais entre os povos de todo o mundo. O objetivo final é o de fomentar a compreensão, boa vontade e 
paz no mundo. 

O primeiro projeto 3 H implementado foi a imunização de 6 milhões de crianças filipinas contra a 
poliomielite. Essa iniciativa conduziu à criação do Programa Pólio Plus. À medida em que os projetos 3 H 
eram implementados em número cada vez maior, novos programas foram desenvolvidos visando ajudar 



 
 

 

 

 
 

 
 

aos habitantes das áreas em desenvolvimento em todo o mundo. Agora, além do gigantesco esforço de 
imunização de mais de 100 milhões de crianças em vários países, o 3 H vem promovendo programas 
nutricionais, orientação profissional, melhoria de sistemas de irrigação que visem aumentar a produção 
alimentícia, reabilitação das vítimas da poliomielite e muitas outras atividades para o benefício do maior 
número possível de pessoas nos países em desenvolvimento. Todos os projetos 3 H são financiados 
através da contribuição voluntária de rotarianos à Fundação Rotária. 

 
SUBSÍDIOS GLOBAIS 

 

Entre os vários programas da Fundação Rotária, encontram se os Subsídios Equivalentes que 
visam ajudar aos Rotary Clubs e distritos na implementação de projetos internacionais de prestação de 
serviços. 

 

É uma parceria feita para a realização de um projeto de prestação de serviços humanitários, entre 
o clube idealizador, a Fundação Rotária e um clube parceiro, onde cada uma das partes contribuem 
financeiramente, sendo a maior contribuição proveniente da Fundação Rotária. 

Os Subsídios Equivalentes não são concedidos para a aquisição de terras ou para a construção de 
prédios, exceto para o estabelecimento de casas populares para famílias carentes, e não podem ser 
utilizados naqueles programas já iniciados ou cujos objetivos já tenham sido alcançados. É necessária a 
participação pessoal dos rotarianos e o benefício advindo com o mesmo deve se estender a toda a 
comunidade, e não apenas aos beneficiários diretos. 

O Programa de Intercâmbio de Jovens, através de seus jovens “embaixadores”, pode funcionar 
como uma fonte de obtenção de parceiros nos programas idealizados por seus clubes patrocinadores e/ou 
anfitriões. 

O programa Subsídios Equivalentes é uma parte significativa das funções da Fundação Rotária e 
fornece  um  importante  incentivo  para  que  os  clubes  implementem  projetos  internacionais  úteis  de 

prestação de serviços em uma outra parte do mundo. Estes subsídios fomentam, sem a menor sombra de 

dúvida, a boa vontade e a compreensão, que são, afinal de contas, os objetivos da Fundação Rotária. 

 
SUBSÍDIOS DISTRITAIS SIMPLIFICADOS 

 

Os Subsídios Distritais Simplificados patrocinam projetos que apoiem atividades de prestação de 
serviços  ou  iniciativas  humanitárias  distritais  e  são  financiados  pelo  Fundo  Distrital  de  Utilização 
Controlada (FIDUC) do distrito participante. 

Trata-se de uma verba proveniente do distrito que, depois de aprovado o projeto, será destinada à 
realização do mesmo por clubes do próprio distrito. 

 
PÓLIO PLUS 

 

Pólio  Plus   é   uma  iniciativa   implementada  pelo 
Rotary visando erradicar a poliomielite do mundo. Este 
esforço faz parte de uma campanha global para que se 
proteja, também, as crianças do mundo contra outras cinco 
doenças mortais. Esta proteção adicional contra outras 
doenças é o real significado do "Plus" na denominação do 
programa Pólio Plus. Em inglês "plus" significa "também" ou 
"a mais". 

O programa foi iniciado no ano de 1985 com o objetivo de angariar US$ 120 
milhões. Estas doações permitiram que a Fundação Rotária fosse capaz de financiar um suprimento de 
cinco anos de vacinas para todo e qualquer país em desenvolvimento que solicitasse a proteção às suas 
crianças. Hoje, mais de 120 países já foram beneficiados com doações, e calcula-se que, por ocasião da 
certificação da erradicação da pólio, as contribuições do Rotary para esse fim terão sido da ordem de 
aproximadamente US$ 650 milhões. 

Em 1988, o Rotary uniu-se à Organização Mundial de Saúde nos esforços para erradicar a pólio 
em todas as partes do mundo até o ano 2005, ano do centenário da nossa organização. Infelizmente esse 
objetivo ainda não foi totalmente alcançado, mas desde o lançamento da iniciativa global mais de 2 bilhões 
de crianças receberam a vacina oral anti-pólio e cinco milhões de pessoas, principalmente nos países em 
desenvolvimento, deixaram de contrair a paralisia devido a vacinação. Mais de 500 mil casos da doença 
são  evitados  anualmente  graças  ao  esforços  dos  governos  e  de  parcerias  entre  a  OMS,  o  Rotary 
Internacional, o UNICEF, o Centro Norte-Americano para Controle e Prevenção de Doenças e as agências 



 
 

 

 

 
 

de desenvolvimentos das nações doadoras, fazendo desta iniciativa o maior empreendimento da área de 
saúde envolvendo o setor público e privado. 

Em meados de 1988, 10% da população infantil viva em países onde não havia pólio. Em 1º de 
Julho de 2005, mais de 70% residia em nações livre da doença. Assim, o número de casos de poliomielite 
diminuiu em 99% desde que o Rotary lançou o Programa Pólio Plus. 

Duzentos e dez países, territórios e áreas estão livres da pólio, sendo que 134 deles foram assim 
certificados por comissões independentes (a certificação global será deliberada por uma comissão 
independente quando nenhum caso associado ao vírus da pólio for verificado durante um período mínimo 
de 3 anos). Em junho de 2002 a região européia da OMS foi certificada como livre da pólio, à semelhança 
das regiões Américas e Pacífico-Ocidental da OMS. Mais de 3 bilhões de pessoas moram nesses 134 
países, territórios e áreas. 

No início de 2006, a transmissão do vírus selvagem ficou restrita a somente 4 países: Nigéria, 
Índia, Paquistão e Afeganistão. Contudo, entre o início de 2003 e meados de 2005, o vírus se espalhou 

para 21 países que já tinham se livrado da doença. Em janeiro de 2006, somente oito desses países ainda 

registravam casos: Indonésia, Iêmen, Somália, Etiópia, Angola, Nepal, Niger e Chade. 

O sucesso no trabalho de erradicação será difícil e cara. As maiores dificuldades enfrentadas para 
a total erradicação da pólio no mundo são: alto custo, dificuldade de acesso à algumas comunidades, 
questões religiosas e presença de guerra no país necessitado. 

Será necessária a imunização contínua das crianças do mundo, e abrangerá, também, o relatório 
sistemático de todos aqueles casos suspeitos da doença, vacinação de comunidades inteiras visando 
conter a epidemia da doença e o estabelecimento de redes de laboratórios. O Rotary não estará sozinho 
nesta empreitada, mas agirá em parceria com governos federais, as Organizações Pan Americana e 
Mundial de Saúde,  e a UNICEF,  entre outras. O  "poder  humano" do Rotary desempenha um  papel 
especial nesta missão. Rotarianos moradores de países em desenvolvimento dedicaram centenas de 
horas de trabalho e incontáveis doações em espécie na ajuda à erradicação da doença em seus países. 

Nenhuma outra organização não governamental já assumiu um compromisso do vulto do programa 
Pólio Plus. Honestamente, nosso esforço deve ser reconhecido como sendo a maior prestação de serviços 
humanitários que o mundo tem notícias. Cada rotariano deve orgulhar-se desta conquista. 

Curiosidade: No ano de 2000, o então presidente do RI, Frank J. Devlyn, concedeu, em 11 de 
setembro, um prêmio especial de reconhecimento à Fundação Bill & Melinda Gates, pela doação de US$ 
50 milhões, a maior jamais feita por uma entidade privada ao programa Polio Plus. Essa doação foi feita 
gradativamente, pois havia sido imposta a condição de que, a cada dólar arrecadado pelos Rotary Clubs, a 
Fundação Bill & Melinda Gates doaria a quantia de dois dólares. 

 
Desafio 200 Milhões de Dólares do Rotary 

Em 2007 e 2009, a Fundação Bill e Melinda Gates, 

reconhecendo a liderança do Rotary no esforço mundial de 

erradicação da pólio, decidiu fazer as doações de US$100 

milhões e US$255 milhões  respectivamente,  para  uso  em 

atividades de imunização e erradicação da doença. 

O Rotary visa arrecadar US$200 milhões até 30 de 

junho de 2012 para equiparar parte das doações feitas pela 

Fundação Gates. Assim sendo, a organização precisa que os cerca de 33.000 clubes no mundo inteiro 

realizem  campanhas  de arrecadação  de fundos  em  apoio  ao  Desafio.  Considerando  as  doações  da 

Fundação Gates e nossa equiparação, teremos US$555 milhões, que serão fundamentais para que o 

Rotary alcance sua meta de eliminar a pólio de uma vez por todas. 

 
ASSISTÊNCIA EM CASO DE DESASTRE 

 

Quando ocorrem tragédias naturais em algumas áreas do mundo, é possível que em questão de 
horas o programa do Rotary de Assistência em Casos de Desastre esteja atuando para aliviar o sofrimento 
das vítimas. Subsídios do Rotary de até US$5.000 podem ser autorizados pelo Presidente do RI para 
assistir vítimas de furacões, terremotos, enchentes, incêndios e outras calamidades. 

Após colaborar com um subsídio inicial, a Secretaria divulga um pedido de ajuda que pode ser 

atendido por rotarianos do mundo inteiro através de doações monetárias ou em espécie, como 

equipamentos, alimentos, vestuário e itens de uso doméstico. Geralmente a ajuda dura por vários meses, 

à medida em que assistência adicional é enviada aos clubes e distritos apropriados nas áreas onde os 



 
 

 

 

 

 

 
 

desastres ocorreram. 

O Fundo do Rotary para Assistência em Casos de Desastre foi estabelecido pelos Curadores da 
Fundação Rotária para fornecer subsídios de pequena monta para uso imediato com a finalidade de 
satisfazer necessidades urgentes. 
O Fundo para Assistência em Casos de Desastre é um dos meios através do qual as doações à Fundação 
Rotária viabilizam a compreensão e a boa vontade no mundo inteiro. 

 
SHELTER BOX 

 
A ShelterBox foi fundada por Tom Henderson, 

um rotariano e ex mergulhador de busca e resgate da 
Marinha Britânica. 

Ele viu que a resposta de ajuda para a maioria 
dos desastres foi na forma de alimentos e remédios 
para ajudar as pessoas a sobreviver ao rescaldo. 

Pouca  ou  nenhuma  assistência  foi  dada  em 
termos de abrigo adequado para ajudá-los durante os 
primeiros dias, semanas e meses, enquanto tentavam 
reconstruir suas vidas. A ShelterBox foi lançada para preencher esse vazio. 

Em 1999 Tom começou a fomentar a idéia, comprar equipamentos e arregaçou as mangas para 
tirar o projeto do papel. Sua persistência foi recompensada em abril de 2000, quando a ShelterBox foi 
lançada e o Rotary Club de Helston-Lizard, na Cornualha adotou como seu projeto de milênio. Mal sabiam 
eles que se tornaria o maior projeto do Rotary Club no mundo, com filiais em oito países. 

A primeira remessa de 143 caixas foi enviada para as vítimas do terremoto no estado indiano de 
Gujarat, em janeiro de 2001. Durante os próximos três anos, o projeto amadureceu e até o final de 2004 
cerca de 2.600 caixas haviam sido expedidas, após 16 grandes catástrofes. Em 26 de dezembro de 2004 
veio a notícia do devastador tsunami do Oceano Índico e a ShelterBox enfrentou seu desafio mais 
importante, que mudaria  para sempre o seu curso.  Donativos  e  voluntários  chegavam  e nós fomos 
capazes de ampliar nossas operações em uma escala inimaginável há apenas seis meses antes. 

Em 2005, enviou mais de 22.000 caixas, quase 10 vezes o número que tinha enviado nos últimos 
três anos. Não só estávamos enviando ajuda às vítimas do Tsunami, mas também fomos capazes de 
ajudar aqueles que perderam suas casas com o furacão Katrina nos EUA e o terremoto que atingiu a 
região da Caxemira, o Paquistão. Em apenas poucos meses a ShelterBox emergiu como um importante 
operador no domínio da ajuda humanitária internacional. 

Nós continuamos a construir nossa experiência em Tsunami, ajudando tantas pessoas quanto 
possível, tão depressa quanto possível, quando do momento desastre. 

A Shelter Box já atuou em todos os continentes, em resposta a terremotos, tsunamis, inundações, 
tufões, furacões, vulcões e conflitos. 

 
COMPANHEIROS PAUL HARRIS 

 

Sem a menor sombra de dúvida, a mais importante propaganda que poderia ter  sido  feita  a  
favor  das  doações  voluntárias  aconteceu  em  1957,  quando  foi proposta  a  idéia  de  se instituir  o  
título de  Companheiro  Paul  Harris.  Embora  o conceito de se doar à Fundação Rotária uma quantia 
equivalente a US$1.000 tenha demorado para se estabelecer, a iniciativa começou, a partir dos anos 
70, a ganhar popularidade. A medalha de Companheiro Paul Harris, o distintivo de lapela e o belo 
certificado tornaram se, assim, símbolos de um substancial compromisso financeiro assumido pelos 
rotarianos e seus amigos em todo o mundo para com a Fundação Rotária. 

O reconhecimento Paul Harris fornece um importante incentivo para o contínuo apoio necessário 
para financiar a implementação dos vários programas da Fundação Rotária que são responsáveis pelo 
fomento da compreensão e da boa vontade no mundo. 

 

RELAÇÕES PÚBLICAS DO ROTARY 
 

Uma filosofia do significado das relações públicas foi adotada no meio da década de 70, afirmando 
que "uma boa publicidade, relações públicas favoráveis e uma imagem positiva são metas desejáveis e 
essenciais a serem alcançadas pelo Rotary" se este quiser fomentar a compreensão, entendimento e 
apoio ao seu objetivo e aos seus programas e para aumentar o escopo dos serviços prestados pelo Rotary 
à humanidade. A atividade de relação pública é essencial para o sucesso do Rotary. 

Um projeto de prestação de serviços bem implementado é considerado uma das melhores 



 
 

 

 

publicidades que o Rotary pode ter. É essencial que os Rotary Clubs façam todo e qualquer esforço 
necessário para manter o público bem informado sobre seus projetos de prestação de serviços que 
tenham sido bem implementados. 

 
USO DO EMBLEMA ROTÁRIO 

 

O emblema do Rotary International e o nome Rotary são conhecidos como Insígnias do Rotary; tais 
insígnias estão registradas em mais de 40 países, permitindo à entidade empregá-las de forma exclusiva e 
ajudando o RI a evitar o uso não autorizado por outras pessoas e organizações. 

O Conselho  Diretor  do  RI elaborou  diretrizes  para  o  emprego  das  insígnias  do  Rotary  pelos 
rotarianos, Rotary Clubs, Distritos e outras entidades rotárias. 

Os rotarianos são incentivados a usar na lapela de seus paletós o distintivo contendo o emblema 
do Rotary. O emblema aparece, também, nos bolsos dos paletós, canetas, bonés e outros artigos de uso 
pessoal que são fabricados por empresas ou pessoas especialmente licenciadas pelo Conselho Diretor do 
RI. O emblema aparece, logicamente, nas flâmulas, distintivos, placas de ruas e no papel timbrado do 
Rotary como forma de identificação. 

O emblema do Rotary não pode ser utilizado para fins comerciais. Seu uso não é permitido em 
campanhas políticas ou em conexão com qualquer outro nome ou emblema que não seja reconhecido 
pelo Rotary International. Os sócios dos Rotary Clubs não devem utilizar o emblema em seus papéis 
timbrados ou cartões de visitas ou em qualquer outro material que tenha por fim a promoção de seus 
negócios. Também não é aconselhável que os rotarianos exibam o emblema do Rotary nas portas ou 
janelas de seus estabelecimentos comerciais. 

O nome, emblema e outras insígnias do RI não devem ser alteradas, modificadas ou obstruídas de 
nenhuma forma e somente podem ser reproduzidas na sua totalidade. O emblema do Rotary pode ser 
reproduzido de maneira monocromática, porém, se mais de uma cor for utilizada, elas deverão ser as 
oficiais, ou seja, azul real e dourado (amarelo). 

A  utilização  do emblema  com  orgulho  e honra é  dever  de  todo  rotariano.  As  restrições  aqui 
mencionadas têm por fim assegurar que o emblema não seja utilizado de maneira contrária às normas da 
organização e de que será sempre utilizado em prol da mesma. 
 

 
EXPANDINDO O ROTARY 

 
A família rotária vai além de rotarianos e clubes; ela é composta também de pessoas altruístas que 

ajudam a organização a fazer o bem. Grupos como o Rotaract, Interact e Núcleos Rotary de 
Desenvolvimento Comunitário trabalham lado a lado com os clubes oferecendo seus talentos pessoais 
para  melhorar  a  qualidade  de  vida  de  suas  comunidades.  Veja  abaixo  alguns  dados  estatísticos 
atualizados em 30 de junho de 2010: 
Quantos Somos 

No mundo 
•Rotarianos: 1.219.554 
•Rotary Clubs: 34.736 

•Distritos: 532 

•Países e regiões: 219 

•Rotaract Clubs: 7.130 

•Rotaractianos: 163.990 

•Países: 192 

•Interact Clubs: 17.019 

•Interactianos: 391.437 

•Países: 159 

•Núcleo Rotary de Desenvolvimento Comunitário: 8.011 

•Países: 93 

No Brasil 
•Rotarianos: 56.192 
•Clubes: 2.396 

•Distritos: 38 
•Rotaract Clubs: 526 

•Interact Clubs: 899 

 
Fonte: Escritório do Rotary International no Brasil. Dados de Janeiro de 2015. 



 
 

 

 

 
 

 
O aumento contínuo de novos clubes é de suma importância na expansão mundial dos programas 

e da influência do Rotary International. Novos Rotary Clubs podem ser constituídos em qualquer parte do 
mundo onde os princípios fundamentais do Rotary possam ser livremente observados e onde quer que 
seja razoavelmente esperado que um clube de sucesso possa vir a surgir e ser mantido. 

Um clube deve ser organizado com o objetivo de prestar serviços a uma determinada "localidade", 
ou um território claramente identificado onde haja negócios ou um número suficiente de profissionais de 
ilibada reputação, e onde existam oportunidades para a prestação de serviços rotários. 

Os Governadores de Distrito são responsáveis pela aprovação e monitoramento da fundação de 
novos clubes. Entre os requerimentos a serem obedecidos quando da constituição de um novo clube, está 
a anuência do mesmo em adotar os Estatutos Prescritos para o Clube, um número mínimo de 20 sócios 
pertencentes a classificações bem definidas,  o pagamento da  taxa de constituição, a  realização de 
reuniões semanais do clube provisório e a adoção da denominação social que o identificará claramente 
com sua localidade. Um clube provisório se torna um Rotary Club quando seu diploma de admissão é 
emitido pelo Conselho Diretor do Rotary International. 

 
É uma grande oportunidade e um dever especial de todos os rotarianos a colaboração na 

implementação de novos clubes. O fato de que dois novos Rotary clubs serão constituídos hoje, amanhã e 
todo o dia em algum lugar do mundo fornece nos uma visão da vitalidade e extensão do tamanho dos 
serviços rotários em todo o planeta. 

 
 
 
 
 
 
INTERCÂMBIO DE JOVENS 

 
O Intercâmbio de Jovens é um dos programas do Rotary mais populares, e 

tem  como objetivo a promoção da compreensão  internacional,  paz mundial  e  de 

desenvolvimento de duradouras amizades. O programa começou em 1927, com o 

Rotary Club de Nice, na França. Em 1939, um substancial programa de Intercâmbio 

de Jovens foi implementado entre a Califórnia e a América Latina. Desde então, o 

programa foi ampliado para todo o mundo. Nos últimos anos, mais de 9.000 jovens já 

participaram dos programas anuais de intercâmbio de jovens patrocinados pelo Rotary. 

As experiências dos Intercâmbios de Jovens são compartilhadas não apenas pelos estudantes de 
2º grau que participam do programa, mas, também, pelas famílias anfitriãs, pelos clubes patrocinadores, 
pelas escolas que os estudantes freqüentarão e pela comunidade em geral. Os participantes dos 
Intercâmbios de Jovens possibilitam que seus colegas estudantes nas suas escolas tenham excelentes 
oportunidades de aprendizado de outras culturas, seus idiomas, os costumes de outras localidades e a 
vida familiar em um outro pais. 

O programa de Intercâmbio de Jovens oferece aos jovens oportunidades interessantes e ricas 
experiências para ver outras partes do mundo. 

 

Há duas categorias de Intercâmbio: 
 
• LONGA DURAÇÃO: o estudante passa um ano letivo no país anfitrião, durante o qual reside com mais 

de uma família e frequenta a escola. 
 
• CURTA DURAÇÃO: pode variar de alguns dias (acampamento internacional para jovens de diversos 

países) a algumas semanas (estadia com uma família no país anfitrião). Em geral, são realizados 
durante as férias escolares e não incluem experiência acadêmica. 

 
Uma nova modalidade de intercâmbio de curta duração que já vem sendo realizado, mas que ainda 

está  em  fase  de  aperfeiçoamento  é  o  de  Novas  Gerações,  aberto  para  jovens  universitários.  Este 
programa pode ser realizado individualmente ou em grupo e está voltado para a área profissional. 

 
O sucesso do Programa de Intercâmbio de Jovens depende da troca de costumes e aprendizado da 

cultura entre dois países. Assim sendo, é fundamental que se realize as duas direções: o envio de um 



 
 

 

 

jovem a uma outra nação e o anfitrionamento de um jovem estrangeiro em sua própria pátria. 
 

O Intercâmbio de Jovens é um programa altamente recomendado para todos os Rotary Clubs como 
sendo uma atividade prática visando o fomento da compreensão e da boa vontade internacional. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 
 

Caro estudante, 
 

Se você chegou a ler toda esta compilação de dados sobre o Rotary International, adquiriu, no 

mínimo, uma ideia geral da dimensão e abrangência da instituição que organiza seu almejado 

intercâmbio. Sendo um jovem embaixador brasileiro você terá muitas chances de vivenciar os fatos 

aqui relatados. Se prepare, espiritualmente, para incorporar o lema maior  do Rotary: DAR DE  SE 

ANTES  DE  PENSAR  EM  SI.  Dê  o  máximo  de  si  se  preparando,  estudando,  cultivando novas 

amizades, respeitando as diferenças culturais, de comportamento e da vida cotidiana de uma  nação 

diferente.  Oportunidades  para  ajudar  seu   semelhante  surgirão   a  todo   momento. Abrace  essa 

filosofia também e encerre o seu intercâmbio bastante enriquecido, confirmando que mais se beneficia 

quem melhor serve! 

 
Amplie seus conhecimentos sobre Rotary visitando estes sites: 

 
www.rotary.org 

www.rotary4510.org.br 

www.yep4510.org.br 

www.brasil-rotario.com.br 

www.rotary.com.br 
 

 
Participe das reuniões de seu clube patrocinador e procure ficar amigo dos rotarianos, 

interactianos, rotaractianos e senhoras das Casa da Amizade. 
 

 
 

Nossos sinceros votos de muito sucesso!! 
 
 
 
 
 

ROTARY INTERNATIONAL, D 4510 

Comissão Distrital de Intercâmbio de Jovens 

Luiz Ricardo Begosso 

Presidente 2012-2015 
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