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Guia de Envolvimento com o Rotary

Bem-vindo ao Rotary!
Agora você é parte de uma rede global de voluntários empresariais, profissionais e comunitários. Em
Rotary Clubs de todo o mundo, rotarianos como
você estão formando amizades duradouras e
fazendo a diferença em suas comunidades e
em comunidades de outros países.
Como você quer se envolver com o Rotary?

SERVINDO COMO VOLUNTÁRIO
✔ Pergunte aos outros associados em que
você pode ajudar.
✔ Faça parte de uma comissão do clube.
✔ Participe da próxima Assembleia de seu
clube e ajude a organizar atividades.

MELHORANDO MINHA
COMUNIDADE
✔ Seja voluntário do projeto principal do
seu clube, que seja bem conhecido na
comunidade.
✔ Colabore com um programa pró-juventude,
como Interact ou Rotaract.
✔ Identifique uma necessidade em sua
comunidade e sugira um projeto para atender
à esta necessidade.

CONSTRUINDO MINHA
REDE DE CONTATOS
✔ Participe de todas as reuniões do clube que
puder e faça contato com diferentes pessoas em
cada uma delas.
✔ Inscreva-se em um Grupo de Companheirismo do
Rotary e conheça rotarianos em outros países que
tenham os mesmos interesses que você.
✔ Participe da Conferência Distrital e Convenção do RI.
✔ Participe de reuniões de outros clubes.

Se você quer realmente fazer algo pela comunidade e o mundo no geral, você deve se juntar
ao Rotary, uma organização que não conhece barreiras. Fazer parte dela é algo muito forte.
— Aruna Koushik, Rotary Club de Windsor-Roseland, Ontário, Canadá

O nosso lema, DAR DE SI ANTES DE PENSAR
EM SI, exemplifica nosso espírito humanitário,
enquanto as Avenidas de Serviços guiam
nossas atividades.
l	Através dos Serviços Internos, nos
divertimos, fazemos amizades e
asseguramos um bom funcionamento
do clube.
l	Através dos Serviços Profissionais,
oferecemos nossos conhecimentos
profissionais para ajudar outros e
promovemos a integridade em tudo
que fazemos.
l	Através dos Serviços à Comunidade,
abordamos as necessidades locais,
juntamente com os membros da
comunidade, promovendo melhorias
duradouras.
l	Através dos Serviços Internacionais,
atendemos a necessidades
humanitárias e promovemos a
compreensão e a paz mundial.
l	Através dos Serviços às Novas
Gerações, trabalhamos com jovens
para ajudá-los a se tornarem a nova
geração de líderes, visionários e
propagadores da paz.

A PROVA QUÁDRUPLA, criada por um
rotariano, ressalta nosso compromisso
com a integridade:
Do que pensamos, dizemos ou fazemos
1) É a VERDADE?
2) Será JUSTO para todos os interessados?
3)	Criará BOA VONTADE e MELHORES
AMIZADES?

Como rotariano, você é BEM-VINDO
a participar de reuniões em qualquer
clube do mundo. Clique em Localizar
Rotary Clubs em www.rotary.org/pt
ou o aplicativo para celulares Rotary Club App
para localizar clubes, horários de reuniões e
localização.

4) Será BENÉFICO para todos os interessados?

Eu faço parte de um grupo em que a nacionalidade ou cor das pessoas não importa, pois
este grupo vê toda a humanidade como uma família.
— Ailinda Sawe, Rotary Club de Dar-es-Salaam-Mzizima, Tanzânia

A FUNDAÇÃO ROTÁRIA ajuda os clubes e distritos a trabalharem juntos para oferecer serviços
significativos e sustentáveis. A Fundação financia projetos para fornecer água potável, assistência médica, alfabetização e outros serviços
essenciais para pessoas necessitadas em
todo o mundo. Desde 1947, a Fundação contribuiu com mais de US$2,4 bilhões para estes
projetos.
A Fundação também oferece Bolsas Rotary
pela Paz em Centros Rotary. Desde 2002-03,
mais de 480 bolsistas de 80 países
participaram do programa, a um custo de
US$31 milhões.
Nossas contribuições para a Fundação
garantem sustentabilidade nas comunidades carentes. Pergunte ao presidente
da Comissão da Fundação Rotária
como contribuir.

SERVINDO INTERNACIONALMENTE
✔ Envolva-se com os projetos humanitários internacionais de seu clube.
✔ Use o banco de dados ProjectLINK para obter
informações sobre projetos internacionais de outros
clubes que precisem de voluntários ou ajuda.
✔ Receba um estudante do Intercâmbio de Jovens em
seu distrito.

AJUDANDO O ROTARY A CRESCER
✔ Recomende um amigo ou colega para se afiliar a um
clube. Todos os rotarianos podem (del e devem) convidar
novos associados.
✔ Participe de um programa de capacitação de líderes
de clube.
✔ Explique aos seus amigos e colegas o benefício de seu clube para a comunidade.

Rotary é servir. Você não se associa ao Rotary para conseguir algo para si, mas sim para
contribuir. No entanto, uma vez que você faz parte do Rotary irá receber algo muito melhor
do que esperava.
— Liz Smith, Rotary Club de Detroit, Michigan, EUA

Somos uma organização DE BASE.
Nosso trabalho mais importante é
realizado nos clubes.
Cada clube elege
seus dirigentes
e desfruta de
considerável
autonomia dentro
da estrutura
rotária. Os
distritos (grupos
de clubes)
apoiam as
iniciativas dos
clubes e são
dirigidos pelos
governadores
de distrito.
Os clubes
pertencem
ao Rotary
International,
liderada pelo
presidente do
RI e o Conselho
Diretor do RI.

Nosso trabalho se concentra em
seis ÁREAS DE ENFOQUE: paz e
prevenção/resolução de conflitos,
prevenção e tratamento de doenças,
recursos hídricos e saneamento, saúde
materno-infantil, educação básica
e alfabetização, e desenvolvimento
econômico e comunitário.

FAZENDO CONTRIBUIÇÕES
✔ Ajude seu clube a arrecadar fundos para o Desafio
200 Milhões de Dólares do Rotary para erradicação da pólio.

Cada clube deve se esforçar para refletir
a DIVERSIDADE de sua comunidade, contando
com associados de diferentes profissões,
sexos, e etnias. Isto garante que o clube
possua uma ampla variedade de conhecimentos
para ajudar em seus projetos.

✔ Efetue doações para a Fundação Rotária.
✔ Estabeleça uma meta de contribuições para a
Fundação.

COMUNIQUE-SE com outros rotarianos pelo Facebook, Twitter, LinkedIn, Flickr, e YouTube.
Para obter mais informações visite: www.rotary.org/pt/socialnetworks.

A ERRADICAÇÃO DA PÓLIO
é nossa maior prioridade.
Graças ao Rotary e nossos
parceiros internacionais, o
número de casos de pólio no
mundo caiu em 99% desde
1988. Mas enquanto a pólio
ameaçar uma criança, todas estarão em risco.
Os clubes rotários estão arrecadando US$200
milhões de dólares para equiparar os $355
milhões doados pela Fundação Bill & Melinda
Gates. Estes fundos são utilizados para
financiar campanhas de vacinação nos
países em desenvolvimento, onde a pólio
está presente.
O Rotary International é um dos principais
parceiros da Iniciativa Global de
Erradicação da Pólio, junto com o Fundo
das Nações Unidas para a Infância
(Unicef), Centro Norte-Americano de
Controle e Prevenção de Doenças
(CDC) e Organização Mundial da
Saúde (OMS).

OBTENDO MAIS INFORMAÇÕES
✔ Consulte os materiais para novos associados no site
www.rotary.org/pt.
✔ Leia a revista rotária e boletins de seu clube e distrito.
✔ Visite os websites de seu clube e distrito.
✔ Solicite publicações e vídeos do Rotary no site shop.
rotary.org.

Rotary em Números
1,2 milhão de rotarianos

34.000

Rotary Clubs

13.200

Interact Clubs

8.500

Rotaract Clubs

7.000

Núcleos Rotary de
Desenvolvimento
Comunitário

532

distritos rotários

34 zonas
Estimativas de 1 de julho de 2011

É bom saber
Assembleia de clube — Reunião aberta para todos os associados para discutir os programas e atividades do clube.
Bolsista Rotary pela Paz — Beneficiário de uma bolsa de
estudos da Fundação Rotária para estudar em um dos Centros
Rotary pela Paz.
Centros Rotary pela Paz — Programas em oito universidades em todo o mundo, que oferecem mestrado e certificação
profissional nas áreas de paz e resolução de conflitos.
Conferência Distrital — Encontro anual, aberto para todos
os rotarianos e suas famílias, para destacar as atividades
dos clubes e distrito.
Conselho de Curadores da Fundação Rotária — Os
15 rotarianos que administram os negócios da Fundação
Rotária, liderados pelo chair. Eles são nomeados pelo presidente do RI de acordo com o Conselho Diretor, exercendo
mandato de 4 anos.
Conselho Diretor do RI — Os 19 rotarianos que estabelecem as normas para o Rotary Internacional, exercendo
mandato de 2 anos.
Convenção do RI — Celebração anual do Rotary e de
suas realizações. É comemorada em diferentes partes do
mundo e aberta a todos os rotarianos e suas famílias.
Desafio 200 milhões de Dólares do Rotary —
Campanha de arrecadação de fundos para equiparar a
doação feita pela Fundação Bill e Melinda Gates para a
erradicação da pólio.
Fundação Rotária — O braço filantrópico do Rotary
International. Ajuda a promover a compreensão, a boa
vontade e a paz mundial, através de projetos humanitários e programas educacionais.
Grupos de Companheirismo do Rotary — Grupos
internacionais de pessoas que compartilham seus interesses recreativos e profissionais, por exemplo o Grupo
de Companheirismo de Esqui.
Grupos Rotarianos em Ação — Grupos internacionais
que compartilham uma paixão por uma causa ou serviços humanitários, como por exemplo o Grupo Rotarianos
em Ação pelos Recursos Hídricos e Saneamento.
Intercâmbio de Jovens do Rotary — Programa de
intercâmbio cultural para jovens entre 15 a 19 anos, com
duração de uma semana a um ano.
Interact — Clubes sociais e de serviços patrocinados por
Rotary Clubs, para jovens entre 12 e 18 anos.
Núcleos Rotary de Desenvolvimento Comunitário
(NRDC) — Grupos de não rotarianos, organizados e patrocinados por Rotary Clubs, que se dedicam a aprimorar as
condições de vida em suas comunidades.
Prêmios Rotários de Liderança Juvenil (RYLA) — Atividades de reconhecimento e capacitação de liderança, realizadas
por clubes e distritos para, jovens de 14 a 30 anos de idade.
Presidente do RI — O rotariano que preside o Conselho Diretor
do RI, exercendo mandato de 1 ano.
Pólio Plus — O programa da Fundação Rotária focado na erradicação global da pólio.
ProjectLINK — O banco de dados disponível em www.rotary.org/pt
com projetos modelos e uma relação dos projetos que precisam de
voluntários ou assistência financeira.
Rotaract — Clubes sociais e de serviços patrocinados por Rotary Clubs,
para jovens entre 18 e 30 anos.
Rotary International (RI) — Associação internacional formada por
34.000 Rotary Clubs em quase todos os países do mundo. Sua sede é em
Evanston, Illinois, EUA, com escritórios internacionais em 4 continentes.

Todo Rotary Club do mundo, não importa seu tamanho, tem uma coisa
em comum: Amizade. É com base nesta amizade que
servimos nossas comunidades.

— Kemal Attilâ, Rotary Club de Ankara-Tandogan, Turquia

Obtenha mais informações em: www.rotary.org/pt/rotarybasics.
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