BEM-VINDO AO ROTARY
Por mais de um século, os rotarianos têm prestado serviços humanitários localmente
e ao redor do mundo. Investimos quase US$1 bilhão na iniciativa de erradicação da
pólio, contribuindo para a redução da incidência da doença em 99%. Desde 1947,
concedemos mais de US$532 milhões em bolsas de estudos para 40.000 alunos.
Temos também realizado inúmeros projetos para fornecimento de água potável,
assistência médica e suprimento de outras necessidades básicas da humanidade.
Estamos muito felizes por ter você como parte desta rede global de 1,2 milhão de
rotarianos.

PERGUNTE A ALGUÉM DE SEU CLUBE
Torne-se mais atuante em seu clube e mais informado
sobre o Rotary fazendo as seguintes perguntas:
•E
 m que comissão de clube eu poderia usar minhas
habilidades?
• Como posso participar de projetos humanitários?
•C
 omo posso sugerir um novo projeto comunitário
a meu clube?
•C
 omo posso me envolver em atividades para
jovens?
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• Quem pode ser meu mentor no clube?
•C
 omo posso me voluntariar para participar de
um projeto internacional?
•P
 osso convidar meus colegas de trabalho para
participar de uma reunião de clube?
• Quando será a próxima Assembleia de Clube?
• Quando e onde será a Conferência Distrital?

1.223.413 rotarianos
530 distritos
34.301 clubes
200.169 rotaractianos (18 a 30 anos)
8.703 Rotaract Clubs
311.788 interactianos (12 a 18 anos)
13.556 Interact Clubs

NÚMERO DE ASSOCIADOS POR REGIÃO
Com base no total de 1.223.413 associados em 30 de junho de 2011

Dos 34.301 Rotary Clubs do mundo:

Grã-Bretanha e
Irlanda

EUA, Canadá e
Ilhas do Caribe

5%

31%

•3
 9% se reúnem à noite, após
19h00

Ásia
28%

América Latina
8%

• 15% dos associados são mulheres*
• 22% patrocinam Rotaract Clubs

Europa, África e
Oriente Médio
25%

Austrália,
Nova Zelândia e
Ilhas do Pacífico
3%
*Dados da Demographic Survey de 2009

RECURSOS ON-LINE
• Mantenha-se informado sobre o Rotary e a Fundação Rotária.
• Aprenda o básico sobre o Rotary e a Fundação.
• Leia a revista The Rotarian ou sua revista regional e boletins de clube e distrito.
• Indique alguém para se associar ao Rotary.
• Crie uma conta on-line para tratar de assuntos rotários.
• Consulte publicações e vídeos do Rotary.
• Inteire-se sobre o que os rotarianos estão fazendo no Rotary Minute.
• Utilize o aplicativo Localizador de Rotary Clubs para encontrar clubes rotários.
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