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Sua associação começa no clube. 
Quanto mais você se envolve nos 
assuntos e atividades de seu clube, mais 
você desenvolve suas habilidades de 
liderança e conhecimento, além de fazer 
amizades para o resto da vida.

O Rotary congrega pessoas como 
você que querem fazer a diferença. 
Nós podemos lhe dar os recursos e 
oportunidades para melhorar sua 
comunidade e transformar o mundo.





CONExõES 
PARA O BEM DA 
COMUNIDADE
As duas razões principais pelas quais as pessoas se associam 
e permanecem no Rotary são: contribuir para a melhoria 
do lugar onde vivem e conhecer pessoas com os mesmos 
interesses. O que o motivou a se associar? O que pretende 
conquistar como rotariano? 

NOSSO IMPACTO  
COLETIVO
O Rotary reúne pessoas de todas as culturas e ocupações 
profissionais que usam seus talentos para fazer o bem. Gente 
com a consciência de que é necessário contribuir para a 
melhoria de suas comunidades, que encaram os desafios até 
alcançarem seus objetivos.

Nós capacitamos jovens, atuamos na área da saúde, 
promovemos paz e ajudamos a melhorar o mundo.

Com 1,2 milhão de associados, nosso movimento global causa 
um impacto tremendo e está em expansão.

Quando nós nos comprometemos com uma causa, como 
a cruzada contra a paralisia infantil, provocamos um 
impacto colossal. Com o apoio de rotarianos como você, 
continuaremos lutando contra a pólio até o fim.

Você entrou para o Rotary porque queria fazer a diferença 
e Dar de Si Antes de Pensar em Si. Você veio porque é uma 
pessoa íntegra e com vontade de fazer mudanças, e porque 
sabia que aqui teria a oportunidade de atingir todo seu 
potencial.

É a VERDADE?

É JUSTO para todos 
os interessados?

Será BENÉFICO para todos 
os interessados?

PROVA QUáDRUPLA
Do que nós pensamos, dizemos ou fazemos:

Criará BOA VONTADE e 
MELHORES AMIZADES?1

2

3

4
Prevenção e 
tratamento 
de doenças

Paz e prevenção/
resolução de conflitos

Um Subsídio Global forneceu 
água limpa e sanitários novos, 
além de instruções sobre higiene 
e prevenção de doenças, a 2.500 
alunos de quatro escolas em 
Adana, Turquia.

Parceiros:  
Rotary Clubs de Adana-
Cukurova, Turquia; e de Frutal, 
MG, Brasil



O 1,2 milhão de associados dos Rotary Clubs se unem na 
melhoria das comunidades fornecendo água potável, acesso 
à saúde e educação, e muito mais.

Conte histórias de seu clube em  
blog.rotary.org.

Educação básica 
e alfabetização

Desenvolvimento econômico 
e comunitário

Recursos hídricos 
e saneamento

Saúde materno-
infantil

Subsídio Global Adopt-a-Village possibilitou a reforma de salas de aula; 
fornecimento de livros, computadores e móveis; instalação de sistema de 
coleta de água; viagem de equipe de formação profissional; e treinamento 
em microcrédito a 25 grupos em Nkondo, Uganda.

Parceiros:  
Rotary Club de Kampala-North, Uganda; e Distrito 5340, EUA

Subsídio Global em 
desenvolvimento econômico 
e comunitário permitiu a 
expansão da Jhoole, confecção 
de roupas que emprega tecelãs 
na Índia.

Parceiros:  
Rotary Club de Crystal Palace e 
de Norwood, Grande Londres, 
Inglaterra; e Distrito 6420, EUA

http://blog.rotary.org


Além de beneficiar seu clube e comunidade, você 
também se beneficia com o envolvimento em 
atividades e projetos rotários. No Rotary você 
se torna um orador melhor, aprende a gerenciar 
projetos e a planejar eventos, e conhece gente de 
diversos países. Nas reuniões você discutirá as 
questões mais importantes para o clube e verá como 
melhor contribuir para a comunidade.  

São muitas as oportunidades de ser útil 
no Rotary. Veja alguns exemplos.

COMECE LOCALMENTE
Sirva no projeto marca 
registrada de seu clube.

Participe em programa 
patrocinado por seu clube.

Identifique uma necessidade 
comunitária e elabore um 
projeto para tratá-la.

Colabore com outros clubes, 
incluindo Interact e Rotaract Clubs, em um projeto 
ou evento conjunto. 

Fale sobre suas ideias de como alcançar 
resultados e ofereça-se para gerenciar projetos. 
Suas sugestões podem gerar o próximo grande 
projeto de seu clube.

GANhE O MUNDO COM O ROTARy
Participe de projetos internacionais.

Leia sobre outros projetos no Rotary 
Showcase (www.rotary.org/pt).

Apoie a Fundação Rotária, que 
outorga milhões de dólares em 

subsídios no mundo todo.

Compareça a eventos para 
trocar ideias e celebrar as 

conquistas do Rotary.

Hospede estudantes do 
Intercâmbio de Jovens.

Congregue com outros 
rotarianos em uma Convenção 

Internacional do Rotary.

Doe ao Pólio Plus e ajude a Eliminar a Pólio Agora. 
Uma dose da vacina custa só US$0,60.

ENVOLVA-SE
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No Rotary você faz amizades com 
pessoas de todos os lugares, o que 
pode levar a excelentes parcerias. 

ON-LINE
Atualize seu perfil em www.
rotary.org/pt para receber 
informações sobre coisas que 
lhe interessam e se conectar 
com pessoas que têm os mesmos 
interesses.

Seu perfil serve para os líderes 
de clube saberem quais seus 
interesses e aproveitarem seus 
talentos.

Leia histórias inspiradoras no 
blog Rotary Voices.

Conheça projetos do mundo 
inteiro no Rotary Showcase, onde 
você pode postar seus projetos 
também.

Leia sobre subsídios em  
www.rotary.org/pt/grants  
 

para saber como trabalhar com 
Subsídios Globais e Predefinidos.

Use as mídias sociais para 
buscar parceria, trocar ideias, 
divulgar Rotary e inspirar outros a 
seguirem seu exemplo.

PESSOALMENTE
É importante saber que não é 
preciso ter um computador para 
fazer conexões. Veja como:

Faça do Rotary um assunto 
de família. Explore as 
oportunidades oferecidas pelo 
Interact, RYLA e Intercâmbio de 
Jovens para seus filhos e leve seu 
cônjuge às reuniões do clube.

Participe da Convenção 
Internacional. Aprenda e faça 
novas amizades nesta grande 
celebração das conquistas do 
Rotary.

Participe de reuniões em 
outros Rotary Clubs quando 

estiver em viagem, para formar 
amizades e parcerias.

Conheça uma nova cultura. 
Passe um tempo na casa de 
rotarianos através do Intercâmbio 
Rotário da Amizade.

Junte-se a um Grupo de 
Companheirismo ou Grupo 
Rotarianos em Ação. Nestes 
grupos você conhecerá pessoas 
que partilham dos mesmos 
interesses.

RECURSOS
Assista aos vídeos da Rotary 
Video Magazine e leia sua 
revista rotária, Rotary News e 
boletins com ideias, dicas e fatos.

Adquira publicações em  
shop.rotary.org.

COMECE A SE CONECTAR 
hOJE MESMO!

FAÇA CONTATOS

facebook

pinteresttwitter

youtube

vimeo

linkedin rssblog

flickr instagram

PARTICIPE DAS 
CONVERSAS
www.rotary.org 
/socialnetworking
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FAMÍLIA ROTáRIA:  
ALÉM DOS CLUBES 
O Rotary é muito mais do que seus clubes. Tendo 
em mente que o desejo de prestar serviços não 
tem idade, o Rotary oferece programas para 
adolescentes e jovens que querem descobrir 
novas culturas, aprender sobre liderança e 
contribuir na comunidade. Todos os membros da 
família rotária encontram algo interessante para 
fazer, como:

Interact — clubes para pessoas de 12 a 18 
anos patrocinados por Rotary Clubs. Com mais 
de 12.300 Interact Clubs em 133 países, o Rotary 
está inspirando as próximas gerações a serem 
líderes socialmente responsáveis e globalmente 
conscientes.

Rotaract — clubes para pessoas de 18 a 
30 anos patrocinados por Rotary Clubs. Nos 
mais de 8.000 clubes em 167 países, os jovens 
amadurecem e se preparam para suas carreiras,  
e fazem mudanças positivas local e globalmente.

Núcleos Rotary de Desenvolvimento 
Comunitários (NRDCs) — grupos de não 
rotarianos que prestam serviços comunitários. São 
mais de 6.800 NRDCs em 78 países, organizados 
e patrocinados por Rotary Clubs para ajudar a 
melhorar suas respectivas comunidades.

Intercâmbio de Jovens do Rotary — para 
estudantes de 15 a 19 anos. Mais de 8.000 
estudantes viajam ao exterior através do Rotary 
em programas de imersão cultural e educacional. 
A experiência, que pode durar uma semana ou 
um ano letivo completo, dá a eles a chance única 
de aprender uma nova língua e cultura, o que 
contribui à compreensão internacional.

Prêmios Rotários de Liderança Juvenil 
(RyLA) — treinamento para adolescentes e 
jovens adultos com ênfase em responsabilidade 
social, cidadania e crescimento pessoal. 

Bolsas Rotary pela Paz — mestrado ou 
programa de certificado nas universidades 
parceiras. Os bolsistas estudam relações 
internacionais e resolução de conflitos para 
promoverem a paz em suas carreiras.
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