rotary

isto é rotary

rotary

Organização dedicada à
prestação de serviços
humanitários e promoção
da boa vontade e paz
mundial, que congrega
1,2 milhão de líderes
profissionais e comunitários
em mais de 200 países e
regiões geográficas.

O que
éo

Rotary?

Rede global de voluntários, integrada
por líderes profissionais, empresariais e
comunitários dedicados à prestação de
serviços humanitários que incentiva a
prática de altos padrões éticos e a promoção da paz e boa vontade no mundo.
Mais de 32.000 Rotary Clubs, em mais
de 200 países e regiões geográficas,
implementam grande variedade de projetos de prestação de serviços, local e
internacionalmente, enfocando assuntos
como o combate à pobreza, saúde,
fome, analfabetismo e meio-ambiente.

Projetos
Rotary Clubs dedicam-se a melhorar a
qualidade de vida de seus semelhantes
participando de atividades humanitárias,
interculturais e educacionais.
Subsídios humanitários oferecidos pelo
Rotary financiam projetos implementados pelos Rotary Clubs que provêem
atendimento e suprimentos médicos,
água potável, alimentação, treinamento
profissionalizante e educação a milhões
de pessoas carentes, especialmente nos
países em desenvolvimento.
Anualmente, mais de 200 subsídios
financiam atividades de voluntários do
Rotary em diversas partes do mundo
onde seus conhecimentos especializados
são extremamente necessários e úteis.

Paz
Rotary promove compreensão e
interação cultural por intermédio de
bolsas educacionais, programas de
intercâmbio e subsídios humanitários. O programa Centros Rotary para
Estudos Internacionais na área de paz e
resolução de conflitos é uma inovadora
atividade para a formação dos pacificadores do amanhã.
Anualmente o programa patrocina,
para 60 Bolsistas Rotary pela Paz Mundial, dois anos de estudo em nível de
mestrado nas áreas de relações internacionais, paz e resolução de conflitos
em uma das sete prestigiosas universi-

dades parceiras ao redor do mundo. O
Programa Rotary para Estudos sobre Paz
e Conflitos, na Tailândia, oferece uma
alternativa com curso de curta duração
para executivos de médio e alto escalão.
Desde 1947, cerca de 35.000 estudantes
provenientes de 110 países estudaram
no exterior como bolsistas do Rotary.
A atividade Intercâmbio de Grupos
de Estudos já possibilitou que mais de
45.000 jovens profissionais observassem
o exercício de suas ocupações em outros países. Anualmente, cerca de 9.000
estudantes secundaristas têm a oportunidade de conhecer outras culturas por
intermédio do Intercâmbio de Jovens do
Rotary.

Erradicação da
			 		 Pólio

Em 1985, com o objetivo de imunizar
todas as crianças do mundo contra a
poliomielite, Rotary lançou seu ambicioso programa Pólio Plus. O espírito
de liderança da organização, apoio de
voluntários e disponibilidade de verba
inicial para aquisição de vacinas foram
os agentes catalisadores que levaram
a Assembléia Mundial da Saúde, em
1988, a pregar a erradicação global
da doença. Os principais parceiros da
Iniciativa Global para a Erradicação
da Pólio são: Organização Mundial
da Saúde, Rotary International, Centro
Norte-Americano de Controle e
Prevenção de Doenças, e Unicef.

Desde 1988, o resultado dessa parceria global foi uma redução de 99% na
incidência da poliomielite, a qual está
prestes a ser erradicada. Rotarianos
já contribuíram com mais de US$650
milhões e inúmeras horas de trabalho
voluntário para a causa.

A quantia a ser potencialmente economizada com a erradicação da pólio e o encerramento dos trabalhos de imunização pode
ser de até US$1,5 bilhão por ano, verba
que poderia ser aplicada a outras prioridades de saúde pública. Os benefícios a ser
auferidos são incalculáveis.

Progresso
Em 23 de fevereiro de 1905, Paul
P. Harris fundou o Rotary Club de
Chicago, primeiro clube de prestação de serviços do mundo. Guiado
pelo lema “Dar de Si Antes de Pensar
em Si” e transcorrido mais de um
século, Rotary prima pela prevalência da verdade, aplicação da justiça,
melhores relações entre os povos e
alcance da paz mundial.
Durante a 2ª Guerra Mundial, rotarianos envolveram-se com a promoção da compreensão internacional.
Uma conferência do Rotary, realizada em Londres em 1942, inspirou a

criação da Unesco, e 49 rotarianos
atuaram como delegados e consultores por ocasião da fundação da
ONU em 1945.
Hoje, junto à Organização das
Nações Unidas, Rotary detém uma
das mais altas posições consultivas
como organização não-governamental, permitindo-lhe acesso a
recursos humanos e de outra natureza da ONU no mundo inteiro.

Quadro Social
A associação a um Rotary Club dá
a homens e mulheres a oportunidade de contribuir com sua
comunidade de forma estruturada.
Rotarianos reúnem-se semanalmente para planejar atividades de
prestação de serviços em nível de
clube, comunitário e internacional.
Empregando sua experiência e conhecimentos profissionais, rotarianos fomentam, internacionalmente, desenvolvimento profissional e
intercâmbio cultural.

Não-sectários e apolíticos, Rotary
Clubs são abertos a pessoas de
todas as raças, culturas e crenças
religiosas. O quadro social dos
clubes é representativo da vida
profissional, empresarial e comunitária das respectivas localidades.
Para obter mais informações sobre
Rotary Clubs em sua comunidade,
visite o site www.rotary.org ou
contate o clube local.

Informações
para contato
Escritório do Rotary International no Brasil
Rua Tagipuru 209
01156-000 São Paulo, SP, Brasil
Telefone: (55-11) 3826-2966
Fax: (55-11) 3667-6575
www.rotary.org.br
Escritório do Rotary International para
a Europa e África
Witikonerstrasse 15
CH-8032 Zurich, Suíça
Telefone: (41-44) 387-71-11
Fax: (41-44) 422-50-41

Sede Mundial do Rotary International
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 EUA
Telefone: 847-866-3000
Fax: 847-328-8554
ou 847-328-8281
www.rotary.org
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