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Introdução

otary ergueu-se a partir da amizade, 
conceito que vem se expandindo 
internacionalmente por intermédio 
dos Grupos de Companheirismo 
entre pessoas de diferentes países e 

culturas que compartilham os mesmos in-
teresses. Seus integrantes desenvolvem rela-
cionamentos duradouros e se mantêm ativos 
no Rotary, pois a dedicação aos assuntos de 
interesses próprios incentiva o comprometi-
mento com a organização.

Os cerca de cem Grupos de Companheiris-
mo existentes abrangem temas diversos que 
variam de esportes e passatempos a interesses 
de cunho profissional — e que servem como 
uma forma de promover o companheirismo, 
a amizade e a prestação de serviços interna-
cionais. Além de oferecer a oportunidade de 
compartilhar interesses comuns com outros 
rotarianos, muitos membros de Grupos de 
Companheirismo fazem uso de seus passa-
tempos ou habilidades para ajudar seus se-
melhantes. O Grupo de Companheirismo de 

Canoagem, por exemplo, organizou a despo-
luição de rios e o Grupo de Companheirismo 
de Usuários de Computadores ofereceu ses-
sões de treinamento sobre como fazer uso da 
mídia eletrônica.  Integrantes do Grupo de 
Companheirismo Corações Reparados — ou 
“Zipper Club,” como eles mesmos se deno-
minam — proporcionaram cirurgias vitais a 
crianças com sérios defeitos cardíacos. 

Os Grupos de Companheirismo surgiram 
em 1928, quando rotarianos interessados 
em Esperanto se organizaram informal-
mente. Em 1947, um grupo de rotarianos 
entusiasmados por barcos passou a hastear 
a bandeira rotária em suas embarcações e se 
autodenominou Grupo de Companheirismo 
de Iatismo, o de mais longa duração até hoje. 
O campo de atuação dos Grupos de Com-
panheirismo do Rotary alterou-se significa-
tivamente ao longo dos anos, mas o objetivo 
continua sendo formar elos de amizade entre 
rotarianos e oferecer oportunidades para que 
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estes possam se envolver em suas atividades 
preferidas, sejam elas recreativas ou  
profissionais. 

Rotary International estabeleceu normas 
específicas para a formação de Grupos de 
Companheirismo. Todos os novos grupos 
são avaliados e aprovados pelo conselho di-
retor do RI antes de receber reconhecimento 
oficial, e cada um opera de forma indepen-
dente do RI, com suas próprias regras, requi-
sitos e estrutura administrativa. A associação 
é aberta a todos os rotarianos e, em alguns 
casos, a cônjuges e rotaractianos.  

Para fazer parte de um Grupo de Compa-
nheirismo:  

• Entre em contato com o presidente ou 
dirigente do grupo diretamente. Procure 
pelas informações de contato no site do RI 
(www.rotary.org), no Official Directory ou 
no diretório anual do grupo (disponível 
on-line).  

• Associe-se on-line. Muitos Grupos de 
Companheirismo possuem websites que 
oferecem formulários de cadastramento 
a membros em potencial que podem ser 
preenchidos ou baixados eletronicamente. 

• Preencha a ficha de interesse que pode 
ser encontrada no diretório do grupo, na 
internet e em algumas edições da The Ro-
tarian, e encaminhe-a para a sede mundial 
do RI. Os funcionários da secretaria se en-
carregarão de distribuí-las aos Grupos de 
Companheirismo apropriados. 

• Contate o presidente da comissão distrital 
de Grupos de Companheirismo para que 
o ajude a encontrar um grupo de seu  
interesse.     
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possível que, mesmo com a enorme 
variedade de Grupos de Companhei-
rismo existente, não consiga encon-
trar algum que o interesse e queira 
formar outro. Embora a organização 

de um novo Grupo de Companheirismo 
constitua grande desafio e requeira conside-
rável dedicação, aqueles que por final o con-
solidaram dizem ser esforço recompensador. 
Primeiro avalie a necessidade da existência 
do grupo que deseja formar e determine se 
este complementaria e aprimoraria as opor-
tunidades já disponibilizadas pelo Rotary 
International, Fundação Rotária, outros Gru-
pos de Companheirismo ou mesmo por dis-
tritos e clubes. Para garantir o sucesso da 
empreitada, consulte líderes experientes de 
outros grupos sobre a estrutura administrati-
va básica e operações diárias.

Considere as questões a seguir como lista de 
verificação preliminar antes de prosseguir 
com sua proposta. Caso a resposta para cada 
uma das perguntas for “sim”, o grupo que 
deseja formar provavelmente será uma exce-
lente adição aos Grupos de Companheirismo 
do Rotary. 

• Está interessado em cultivar amizades no-
vas e duradouras com rotarianos de várias 
partes do mundo? 

• O principal objetivo do grupo é a promo-
ção do companheirismo entre rotarianos? 

• O grupo possui objetivos bem definidos e 
viáveis? 

• Os objetivos do grupo concordam com os 
ideais do Rotary?  

• A ênfase do grupo será do interesse de 
rotarianos de vários países e costumes, e 
respeitará diferenças culturais, políticas e 
religiosas? 

• A ênfase do grupo é diferente da dos Gru-
pos de Companheirismo já existentes? 

• Possui planos adequados para a organi-
zação de encontros, eventos ou outros 
fóruns de comunicação que promovam o 
companheirismo além das fronteiras re-
gionais e nacionais? 

• Os líderes do grupo estão preparados para 
comunicar-se eletronicamente (e-mail e 
internet) com outros rotarianos?  

• Comunicará com entusiasmo as ativi-
dades e objetivos de seu grupo com os 
membros, membros em potencial e fun-
cionários do RI?

organIzação de novos grupos  
de CompanheIrIsmo 
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• É possível recrutar um número suficiente 
de dirigentes dedicados a manter os meca-
nismos da interação do grupo? 

• Como líder, dispõe de tempo e energia 
para se dedicar às atividades e à comuni-
cação com o grupo caso outros integran-
tes se mostrem apáticos e indiferentes? 

Encontrar membros potenciais qualificados 
em outros países que estejam interessados 
em fazer parte do grupo pode parecer um 
tanto quanto intimidante. Alguns Grupos 
de Companheirismo se organizam primeiro 
distritalmente para depois colaborar com co-
legas de outros países. Outras formas de re-
crutar membros incluem contatar parceiros 
internacionais do clube ou cadastrar o grupo 
proposto no site www.rotaryfellowships.org, 
administrado por rotarianos e gerenciado 
pela Comissão do RI de Grupos de Compa-
nheirismo. Além disso, poderá também di-
vulgar o novo grupo no fórum de discussão 
dos Grupos de Companheirismo do Rotary 
(http://forums.rotary.org) e convidar rota-
rianos para integrá-lo. 

oficialização do grupo

Todos os grupos que almejarem ser oficial-
mente reconhecidos pelo RI devem demons-
trar comprometimento com o Objetivo do 
Rotary e obediência aos critérios que regem 
os Grupos de Companheirismo do Rotary e 
às demais normas do RI. Além disso, devem 
obter a aprovação do conselho diretor da 
organização por intermédio de processo de 
pedido de oficialização que inclui avaliação 
pelo secretário geral e pela Comissão do RI 
de Grupos de Companheirismo.  

O pedido formal deve incluir: 

• Formulário de pedido de oficialização 
preenchido (disponibilizado pelo RI)

• Cópia do regimento interno ou estatutos 
propostos 

• Nomes dos dirigentes propostos e suas 
atribuições 

• Listagem de membros potenciais repre-
sentando pelo menos três países diferentes 

Os organizadores podem enviar materiais 
adicionais como, por exemplo, lista de ativi-
dades propostas, possível conteúdo de infor-
mativos ou desenhos de logotipos.

Quando tais documentos forem recebidos 
pela secretaria do RI, o futuro presidente do 
grupo proposto será informado a respeito da 
data em que terá lugar a reunião do conselho 
diretor que estudará o pedido de reconheci-
mento. A decisão final será comunicada após 
referida reunião.
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preenchimento do formulário 

É muito importante que o formulário de 
pedido de oficialização seja preenchido cui-
dadosamente uma vez que grupos não apro-
vados pelo conselho diretor precisam esperar 
dois anos para solicitar nova consideração. 
Dar atenção aos itens a seguir demonstra que 
o grupo está preparado para ser oficialmente 
reconhecido.

Critério para oficialização 
Pedidos de oficialização devem comprovar 
que o grupo segue os seguintes critérios: 

• É organizado internacionalmente e possui 
membros em pelo menos três países. 

• O reconhecimento do grupo não implica 
qualquer obrigação por parte do RI ou 
Rotary Clubs e distritos. 

• O grupo não age em nome do RI nem in-
dica que tem autorização para tal. 

• A utilização das insígnias do Rotary (em-
blema rotário e outras marcas registradas 
do Rotary International) é feita em conso-
nância com as normas do RI. 

• O grupo é apolítico e não é sectário. 

• O grupo não promove outras organizações. 

• As operações financeiras e administrativas 
do grupo são auto-sustentáveis. 

• O grupo obedece às leis dos países em que 
opera. 

• O grupo responde prontamente a todas 
as comunicações que recebe, em especial 
àquelas provenientes da secretaria. 

• O grupo publica informativos pelo menos 
uma vez a cada ano rotário e organiza 
fórum anual para permitir que seus inte-
grantes se reúnam e interajam.  

• O grupo concorda em encaminhar relató-
rios anuais de suas atividades juntamente 
com demonstrativo financeiro a seus 
membros, com cópia ao secretário geral, 
até 1º de outubro. 

• O grupo concorda em notificar com an-
tecedência o secretário geral sobre planos 
de solicitar a outras organizações quantias 
superiores a US$25.000 ou formar parce-
rias cooperativas. 

• O grupo concorda em obter aprovação 
prévia do(s) governador(es) de distrito 
apropriado(s) para solicitar qualquer tipo 
de colaboração de rotarianos que não se-
jam integrantes do grupo.  

As normas do RI que regem os Grupos de 
Companheirismo estão descritas no Código 
Normativo do Rotary (Rotary Code of Poli-
cies, 016-EN). Consulte-o ao preparar seu 
pedido de oficialização.   

escolha do nome
De forma a preservar a identidade e integri-
dade do Rotary International, consulte as 
diretrizes descritas no Manual de Procedi-
mento (035-PO) antes de definir o nome do 
grupo que está sendo formado. Em caso de 
dúvidas, contate os funcionários do RI.
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declaração de objetivo
Obviamente, um Grupo de Companheiris-
mo integrado por advogados se empenhará 
em projetos de cunho profissional, enquanto 
que outro formado por rotarianos golfistas 
se voltará para atividades recreativas. Entre-
tanto, os grupos que se dedicarem a ativida-
des com elementos recreativos e profissionais 
menos explícitos como, por exemplo, uso 
de internet ou participação em convenções, 
deverão decidir qual será sua ênfase. Metas e 
objetivos específicos devem estabelecidos de 
forma a manter o foco do grupo. É impor-
tante salientar que tais objetivos devem ser 
diferentes daqueles dos programas do Rotary 
International, da Fundação Rotária ou de 
outro Grupo de Companheirismo.     

organização
Cada Grupo de Companheirismo escolhe 
sua própria estrutura administrativa, que 
pode ser formal ou não, conforme instituída 
por seus integrantes. No entanto, alguns cri-
térios básicos do programa devem ser segui-
dos. É importante estabelecer procedimentos 
estatutários por ocasião da fundação do gru-
po, para garantir um sistema organizado de 
escolha dos dirigentes.  

O Grupo de Companheirismo deve possuir 
um regimento interno, ou estatutos, que seja 
coerente com as normas do RI. Tal docu-
mento deve incluir:  

• Declaração do objetivo 

• Atribuições de cada dirigente 

• Procedimentos para eleição de dirigentes 

• Requisitos da associação 

• Pagamento de taxas 

Alguns grupos preferem adquirir personali-
dade jurídica. As normas que regem tal pro-
cesso estão descritas no Código Normativo 
do Rotary (016-EN). Destacamos que esta 
incorporação não deve ser feita antes da  
oficialização do grupo pelo conselho diretor 
e do encaminhamento ao secretário geral dos 
artigos propostos para a incorporação.  

atribuições dos dirigentes 
Apesar das responsabilidades administrativas 
variarem de acordo com a atividade do gru-
po, elas são, normalmente, assumidas pelo 
presidente, tesoureiro e secretário do quadro 
social. Em geral, os grupos selecionam diri-
gentes adicionais localmente. As atribuições 
devem ser divididas entre os dirigentes de 
forma equilibrada para que ninguém fique 
sobrecarregado e o sucesso do grupo não seja 
prejudicado. Ao mesmo tempo, distribuir os 
encargos entre um número muito grande de 
dirigentes poderá dificultar a boa comunica-
ção. A estrutura administrativa deve favore-
cer a viabilidade do grupo por muitos anos.   
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pagamento de quotas
Os custos relacionados ao funcionamento 
de um Grupo de Companheirismo incluem 
as despesas com a comunicação entre os 
membros, bem como com a promoção do 
programa e implementação de projetos. O 
Rotary International requer que os grupos 
sejam auto-suficientes financeiramente. A 
menos que os dirigentes estejam dispostos a 
arcar com as despesas, será necessário cobrar 
uma taxa dos membros. Grupos recém-for-
mados geralmente cobram taxas no valor de 
no máximo US$20, enquanto os estabeleci-
dos há mais tempo têm uma taxa anual mais 
alta, mas oferecem descontos para os inte-
ressados em associar-se por mais de um ano 
ou serem membros vitalícios. A cobrança de 
taxas muito altas poderá ser um impecilho 
aos esforços de recrutamento. No entanto, 
de um modo geral, os membros dispostos a 
pagar quotas mínimas tendem a permanecer 
no grupo.  

Grupos recém-formados poderão diversifi-
car seu enfoque e aumentar o número das 
atividades conforme o crescimento de seus 
quadros e, conseqüentemente, dos fundos 
disponíveis. Os documentos estatuários de-
vem incluir a esporadicidade da avaliação das 
taxas cobradas e das formas pelas quais estas 
serão alteradas. 

Considerações adicionais

Além de determinar o objetivo e estrutura do 
grupo proposto, os organizadores devem levar 
em consideração outros aspectos práticos.  

Cobertura de seguro
Uma questão importante a considerar é a 
obtenção de seguro de proteção contra ter-
ceiros. Muitas das atividades planejadas po-
dem ser arriscadas e envolvem participantes 
que não são membros do grupo. De forma a 
evitar que ações judiciais sejam impetradas, 
cada grupo deverá avaliar os riscos de suas 
atividades e colocá-los sob a cobertura do 
seguro. 

Logotipos e mercadorias
O logotipo de um grupo não só contribui 
para sua identificação mas, também, para a 
divulgação do programa em geral. Rotaria-
nos são incentivados a criar logotipos que 
reflitam o espírito e as atividades de seus 
grupos.   

O grupo deve enviar à sede mundial do RI 
uma cópia do logotipo escolhido para veri-
ficar se o mesmo obedece às normas perti-
nentes, especialmente quando este incluir o 
emblema do Rotary. Para mais informações 
sobre a utilização das insígnias rotárias, con-
sulte o Manual de Procedimento (035-PO). 

Quando o logotipo for aprovado, o grupo 
poderá exibi-lo em bonés, camisetas, dis-
tintivos, papel timbrado, etc. Estes itens po-
dem ser vendidos pelos dirigentes do grupo 
durante atividades de companheirismo. Os 
Grupos de Companheirsmo não precisam 
ser licenciados para comercializar tais itens, 
porém devem estar em consonância com as 
normas descritas no Código Normativo do 
Rotary (016-EN) quando a venda tiver lugar 
na convenção ou em outros eventos do RI.  
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eLementos-Chave ao suCesso  
de grupos de CompanheIrIsmo  

niciar um Grupo de Companheirismo é 
uma coisa. Mantê-lo em atividade é outra. 
Os grupos bem-sucedidos concentram 
sua energia em planejamento de longo 
prazo voltado ao recrutamento de mem-

bros, à coordenação de atividades e nomea-
ção periódica de novos líderes. Dois 
elementos fundamentais ao êxito são comu-
nicação eficaz e eventos que reúnam os 
membros do grupo. 

Comunicação

A comunicação entre os membros — seja ela 
face-a-face, por meio de informativos men-
sais ou bate-papo pela internet — é essencial 
ao sucesso do grupo. Ela favorece o envolvi-
mento dos membros com o grupo, resultan-
do em maior índice de retenção no Rotary 
e no Grupo de Companheirismo, além de 
ajudar a atrair novos interessados.  

Para manter o status oficial, o RI exige que 
cada Grupo de Companheirismo publique 
e veicule um informativo aos seus membros 
pelo menos uma vez ao ano. Uma cópia de 
tal informativo, assim como de outros comu-
nicados e documentos importantes enviados 
ao quadro do grupo, deverá ser encaminhada 
ao secretário geral.     

A tecnologia aumentou e aprimorou os 
meios de comunicação, de forma que a troca 
de informações de muitos grupos se dá prin-
cipalmente por e-mail. Além disso, muitos 
criaram websites para promover seus grupos 
e divulgar informações aos membros e rota-
rianos interessados. 

Informativos
Boletins informativos possibilitam aos mem-
bros do grupo compartilhar informações 
e idéias sobre atividades de interesse co-
mum. A divulgação de informações garante 
a produtividade do grupo e a retenção de 
membros. Recomenda-se que Grupos de 
Companheirismo publiquem boletins tri-
mestralmente ou, no mínimo, anualmente. 
Tal documento pode ser convertido em ar-
quivo eletrônico para que possa ser baixado, 
veiculado no site do grupo, ou enviado aos 
membros por e-mail ou correio.

Distribuir os informativos regionalmente 
ao invés de internacionalmente pode ser 
excelente alternativa para diminuir os cus-
tos, desde que todos os membros recebam 
comunicados do grupo regularmente. Infor-
mativos regionais podem ser publicados nos 
idiomas locais. 
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Dicas

• Escolha o formato e o tamanho adequa-
dos ao seu Grupo de Companheirismo. O 
boletim pode ser de apenas duas páginas, 
contanto que forneça informações regu-
larmente aos integrantes do grupo. 

• Divida as responsabilidades entre os en-
carregados. A compilação de material e 
distribuição do boletim requer tempo e a 
delegação adequada das tarefas contribui 
para a publicação regular dos boletins.  

• Ao escrever matérias para o boletim, lem-
bre-se da internacionalidade do grupo e 
de seu quadro misto. Procure evitar o uso 
de expressões idiomáticas ou piadas que 
possam ser ofensivas. 

• Estabeleça uma coluna por intermédio da 
qual os rotarianos possam veicular relatos 
sobre os motivos que os levaram a integrar-
se ao grupo e sobre as atividades que mais 
apreciam. Esta é uma excelente maneira de 
promover amizades em todo o mundo.  

Envie uma cópia de cada boletim à sede 
mundial para que as informações possam ser 
encaminhadas aos devidos departamentos 
da secretaria e transmitidas a rotarianos que 
contatarem o RI desejosos de conhecer mais 
sobre os Grupos de Companheirismo.  

Web site
A facilidade de acesso à comunicação inter-
nacional proporcionada por novos recursos 
tecnológicos contribui para aumentar as 
oportunidades de implementação de ativi-
dades de companheirismo e prestação de 
serviços. Criar um site na internet requer 
conhecimento específico. Verifique se algum 
rotariano do grupo possui as qualificações 
necessárias. 

O site do RI apresenta links que direcionam 
aos sites dos Grupos de Companheirismo 
que obedecem às diretrizes estabelecidas pelo 
Rotary. Consulte o documento Guidelines  
for the Use of Electronic Communications 
(diretrizes para utilização de comunicação 
eletrônica), no site do RI (www.rotary.org 
/support/board/epolicy.html).

Dicas

• Veicule informações gerais sobre o Rotary 
International e os Grupos de Companhei-
rismo. Uma vez que a internet é usada por 
pessoas em todo o mundo, ela constitui 
excelente meio de divulgação do trabalho 
e do objetivo do Rotary.    

• Inclua informações sobre os próximos 
eventos do seu grupo. 

• Forneça um sumário dos objetivos e das 
atividades do grupo. 

• Publique o boletim do grupo on-line com 
fotografias de eventos de forma a ilustrar 
o quão divertido o companheirismo rotá-
rio pode ser. 

• Inclua um formulário de inscrição que 
possa ser baixado ou preenchido on-line. 
Reserve um campo no formulário para o 
nome do Rotary Club (ou Rotaract Club) 
do candidato, para que sua associação 
possa ser verificada.   

• Assegure a privacidade dos membros do 
grupo. Não divulgue informações de con-
tato ou outros dados pessoais sem obter 
consentimento por escrito.   

Para idéias adicionais, consulte os sites dos 
Grupos de Companheirismo.  

Fórum de discussão on-line 
O fórum de discussão sobre o programa de 
Grupos de Companheirismo pode ser acessa-
do pelo site do RI (http://forums.rotary.org) 
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nejam viagens. Grupos formados por profis-
sionais da mesma área em geral se reúnem 
em conferências e seminários.  

Grupos de Companheirismo também são 
incentivados a apoiar atividades distritais 
relacionadas ao objetivo do grupo. Além dis-
so, também podem “patrocinar” um evento 
distrital, como torneio de golfe ou projeto de 
capacitação profissional (tal patrocínio não 
necessariamente precisa envolver finacia-
mento), de forma que tanto o grupo quanto 
o distrito se beneficiem da parceria. 

Dicas

• Indique coordenadores e secretários para 
cada evento de grande porte para servirem 
como contatos principais e auxiliarem os 
membros do grupo na implementação das 
atividades locais, regionais e internacionais. 

• Promova o evento com bastante antece-
dência para assegurar alto índice de parti-
cipação, especialmente no caso de eventos 
internacionais. 

• Forneça materiais promocionais ao pre-
sidente da comissão de Grupos de Com-
panheirismo do distrito em que o evento 
terá lugar para distribuição, pois pode ser 
de grande importância no recrutamento 
de novos membros.  

• Organize eventos em junho, Mês dos Gru-
pos de Companheirismo do Rotary, ou 
coordene as atividades de companheiris-
mo de acordo com o cronograma do ano 
rotário. 

e constitui maneira conveniente para que 
membros e potenciais integrantes possam 
trocar idéias com outras pessoas do grupo 
em todo o mundo. Além disso, o fórum é ex-
celente ferramenta para coordenar o quadro 
social de grupos recém-formados.  

encontros e eventos

Para que um Grupo de Companheirsmo 
cresça, é necessário implementar atividades 
em nível local, nacional/regional e interna-
cional. A maioria dos grupos planeja a rea-
lização de um evento durante a convenção 
internacional do RI. 

Convenção do rI
O Rotary International reserva estandes aos 
Grupos de Companheirismo em sua conven-
ção anual para que estes possam exibir mate-
riais promocionais e informar aos potenciais 
integrantes as atividades planejadas. Os 
funcionários da secretaria do RI entrarão em 
contato com os presidentes de cada grupo 
com detalhes sobre como reservar um estan-
de, uma vez que cada convenção do RI ofere-
ce diferentes possibilidades, dependendo, em 
parte, do país e da região em que tem lugar.      

eventos
Os eventos dos Grupos de Companheirismo 
refletem sua natureza. Grupos voltados ao 
esporte, tais como curling, golfe e críquete, 
organizam campeonatos regionais e mun-
diais. Grupos como o de ciclismo, equitação 
e excursões em caravana, por exemplo, pla-
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presIdente de ComIssão dIstrItaL  
de grupos de CompanheIrIsmo 

residentes de comissão distrital 
de Grupos de Companheirismo 
são indicados para facilitar a co-
municação entre os Grupos de 
Companheirismo e Rotary Clubs e 

para promover o programa no distrito. Além 
disso, juntamente com rotarianos, trabalham 
na preparação de formulários de pedido de 
reconhecimento.  

Sugestões a presidentes de comissão distrital  
de Grupos de Companheirismo 

• Visite clubes e faça apresentações  
sobre os Grupos de Companheirismo  
do Rotary. Peça a membros de grupos  
presentes na audiência que forneçam  
informações suscintas sobre as atividades 
e eventos planejados. Aproveite a oportu-
nidade para distribuir folhetos e efetuar  
a inscrição de novos membros. 

• Divulgue eventos de Grupos de Compa-
nheirismo que terão lugar em seu distrito. 

• Crie um prêmio distrital de reconheci-
mento a ser outorgado ao Rotary Club 
que implementar o maior número de 
atividades de companheirismo. Enfatize 
o fato de que a associação aos grupos de 
companheirismo contribui para a estabili-
dade do quadro social dos Rotary Clubs e 
o estabelecimento de amizades. 

• Colabore com o presidente da comissão 
distrital de desenvolvimento do quadro 
social para recrutar novos rotarianos, que 
tenham mente aberta a outras culturas. 
Informe o presidente da comissão de re-

lações públicas sobre atividades de com-
panheirismo interessantes e originais que 
terão lugar no distrito.  

• Solicite que os eventos de Grupos de 
Companheirismo sejam promovidos na 
carta mensal do governador ou no site do 
distrito. 

• Ofereça sua ajuda para recrutar novos 
membros a Grupos de Companheirismo 
do distrito que tenham poucos integrantes. 

• Reserve estandes ou tempo na programa-
ção da conferência distrital ao programa 
de Grupos de Companheirismo ou fa-
cilite a participação dos grupos durante 
a conferência (alguns distritos reservam 
até meia hora para que representantes de 
vários grupos usem da palavra durante a 
assembléia ou conferência distrital).   

p
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• Procure por rotarianos dedicados às suas 
profissões, apaixonados por algum hobby 
ou envolvidos em projetos de prestação 
de serviços, e direcione-os ao Grupo de 
Companheirismo apropriado. 

• Informe cada Grupo de Companheirismo 
sobre as atividades de prestação de servi-
ços a ele relacionadas. Por exemplo, se um 
Rotary Club realizar uma feira comunitá-
ria de saúde, contate os grupos que lidam 
com assuntos correlatos.   

atividades de companheirismo  
distritais e regionais 
Distritos são incentivados a colaborar regio-
nalmente para promover o companheirismo 
entre rotarianos. Embora tais parcerias não 
sejam oficialmente reconhecidas pelo con-
selho diretor do RI, são administradas pelos 
governadores de distrito como sendo ativi-
dades distritais ou multidistritais. Exemplos 
desses grupos incluem ênfase em algum  
hobby ou interesse especial (reuniões com 
jantares, chás, cafés ou leitura de livros),  
esportes, campeonatos e formação de rede de 
contatos profissionais.       



manual.dos.grupos.de.Companheirismo.do.rotary. 13

apoIo

os seguintes recursos estão 
disponíveis a organizadores 
e líderes de Grupos de Com-
panheirismo que precisarem 
obter informações a respeito 

das normas em vigor, ferramentas promo-
cionais e melhores práticas relacionadas ao 
programa.  

secretaria do rI

Os funcionários do RI esclarecem dúvi-
das gerais sobre o programa de Grupos de 
Companheirismo e encaminham rotarianos 
interessados aos grupos apropriados. Isto é 
normalmente feito por intermédio das fichas 
de inscrição (formulários de uma página que 
listam todos os Grupos de Companheirismo 
em atividade), encontrados no verso do di-
retório do grupo, no site do RI e em algumas 
edições da The Rotarian. Esta é a ferramenta 
promocional do programa mais utilizada em 
todo o mundo rotário. Rotarianos interes-
sados indicam o grupo de sua preferência e 
encaminham a ficha de volta ao RI. 

Além disso, a secretaria periodicamente en-
via e-mails e informativos eletrônicos sobre 
as novidades e atualizações relativas ao pro-
grama. Tais comunicados poderão incluir 
comentários de dirigentes e integrantes de 
grupos e dicas sobre promoção do programa, 
recrutamento de membros e planejamento 
de eventos.   

Junho foi designado como Mês dos Grupos 
de Companheirismo para que todo o mun-
do rotário volte sua atenção ao programa. 
Durante esse mês, artigos que promovam as 

atividades de companheirismo normalmente 
são divulgados na Rotary World Magazine 
Press e no site do RI. 

A revista The Rotarian e o jornal Rotary 
World ocasionalmente veiculam artigos sobre 
Grupos de Companheirismo. Histórias origi-
nais acompanhadas de fotos que ilustrem os 
membros em ação têm mais chances de ser 
publicadas.    

Comissão de grupos  
de Companheirismo 

O presidente do RI tradicionalmente nomeia 
rotarianos à comissão de Grupos de Compa-
nheirismo para apoiar o desenvolvimento do 
programa, manter o conselho diretor do RI 
informado e analisar os pedidos de oficiali-
zação de novos grupos. A maioria dos mem-
bros da comissão está ativamente envolvida 
em um ou mais grupos e possui experiência 
com o programa. Consulte o Official Di-
rectory (007-EN) da secretaria de seu clube 
deobter os dados de contato dos membros da 
comissão.   

dirigentes e administradores  
de grupos de Companheirismo 

Dirigentes dos Grupos de Companheirismo 
podem oferecer dicas valiosas. Alguns grupos 
têm estado em funcionamento por mais de 
60 anos e seus líderes possuem grande expe-
riência sobre as melhores formas de promo-
ver as atividades e solucionar os problemas 
de sua equipe. Consulte o diretório do grupo 
para obter as informações de contato dos di-
rigentes dos Grupos de Companheirismo.    
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LIsta de reCursos

as publicações e materiais a se-
guir podem ser encomendados 
por intermédio da central de 
pedidos do RI, do escritório 
internacional que serve sua área 

ou on-line pelo site www.rotary.org (no link 
Shop). Consulte os preços no Catálogo do RI 
(019-PO).  

Observação: Os códigos das publicações estão 
entre parênteses. O asterisco (*) indica a dis-
ponibilidade do material para download. 

Comunidades em ação: guia para desen-
volvimento de projetos (605a-po)*
Instruções detalhadas sobre como desenvol-
ver, conduzir e avaliar projetos de prestação 
de serviços, inclusive informações sobre 
como identificar as necessidades da comu-
nidade e trabalhar em parceria com outras 
organizações. 

guia sobre oportunidades de prestação de 
serviços (605B-po)*
Complementa a publicação Comunidades 
em Ação: Guia para Desenvolvimento de 
Projetos, oferecendo informações sobre 
nove áreas de atuação para clubes e distritos 
e exemplos de projetos bem-sucedidos em 
cada uma delas. 

manual de procedimento (035-po)*
Revisado a cada três anos, esta publicação 
contém normas e diretrizes estabelecidas 
pelo conselho de legislação, conselho dire-
tor do RI e curadores da Fundação Rotária. 
Serve como referência fundamental a todos 
os rotarianos e inclui questões relevantes aos 
Grupos de Companheirismo, tais como a 
utilização adequada das insígnias do Rotary. 

rotary Code of policies (Código normativo 
do rotary) (016-en)*
Revisado anualmente, apresenta a compila-
ção das normas do Rotary International es-
tabelecidas pelo conselho diretor do RI e está 
disponível em CD. 

global networking groups directory  
(diretório da rede global de grupos  
de rotarianos)
Lista as informações de contato dos dirigen-
tes de todos os Grupos de Companheirismo 
e Grupos Rotarianos em Ação. Disponível 
para download no site www.rotary.org.

Lista dos presidentes de comissão distrital 
de grupos de Companheirismo do rotary 
A listagem, anualmente revisada, dos pre-
sidentes de comissão distrital de Grupos de 
Companheirismo indicados pelos governa-
dores de distrito está disponível a dirigentes 
de Grupos de Companheirismo, presidentes 
de comissão distrital e governadores de dis-
trito. Contate os funcionários do RI (e-mail: 
rotaryfellowships@rotary.org; telefone: 847-
866-4494) para solicitar uma cópia.  

www.rotary.org
O site oficial do RI oferece informações sobre 
o programa de Grupos de Companheirismo 
na seção Programas do RI do site em por-
tuguês ou da seção RI Programs do site em 
inglês (no link Rotary Fellowships).   
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www.rotaryfellowships.org
Este site, administrado por rotarianos e que 
opera sob os auspícios da Comissão de Gru-
pos de Companheirismo do RI, é excelente 
recurso para promover os grupos existentes 
bem como o programa como um todo. O site 
também divulga lista dos grupos em forma-
ção para que rotarianos interessados possam 
se integrar a eles enquanto a aprovação da 
sua oficialização pelo conselho diretor do RI 
é aguardada.  
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