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DIRETRIZES
As Diretrizes do Rotex 4510 têm como base as leis vigentes e as regras do Programa de
Intercâmbio de Jovens do Rotary (YEP).
Assinalamos que o Rotex não assume uma posição de fiscalizar os intercambistas e não acredita
que esta seja uma das suas funções.
As Diretrizes se aplicam aos membros do Rotex e todos os inbounds, outbounds e rebounds que
estiverem participando de atividades do Rotex 4510, independentes de seus distritos anfitriões ou
patrocinadores.
Álcool (No drink)
De acordo com a legislação brasileira, bebidas alcoólicas não podem ser fornecidas a menores
de 18 anos e de acordo com as regras do YEP nenhum intercambista pode consumi-las, assim o Rotex e
seus membros não devem apresentar qualquer conduta que endosse ou estimule o consumo de tais
bebidas por intercambistas, mesmo os que sejam maiores de idade.
Portanto, em atividades do Rotex que envolvam inbounds e outbounds fica proibido o consumo
de bebidas alcoólicas. É recomendável que, em atividades do Rotex para rebounds, não seja permitido
o consumo de álcool com o intuito de evitar constrangimento e acidentes.
Caso um membro do Rotex veja, perceba ou fique sabendo que um intercambista problemas
relacionados ao consumo de álcool: o membro do Rotex deverá abordá-lo, desaconselhá-lo a quebrar
tal regra e deixar claro que caso ele decida ignorar este conselho, o Rotex estará isento de qualquer
responsabilidade pelas consequências de seus atos. O incidente deverá ser comunicado ao Comitê do
Rotex, que analisará a situação antes de decidir por comunicar, ou não, o Coordenador de Inbounds ou
Chairman do YEP 4510.
Se um membro do Rotex consumir álcool em alguma atividade: como álcool altera o
comportamento normal de uma pessoa, o membro que estiver sob efeito do álcool não poderá mais
fazer parte da atividade até que esteja em condições normais.
Se um membro do Rotex apresentar problemas relacionados a alcoolismo: hoje o alcoolismo é
entendido como uma doença e expulsar uma pessoa do grupo por causa disso iria contribuir para o
aprofundamento dessa condição. Cabe ao Rotex dar o suporte para que essa pessoa tenha incentivos
para se tratar para retornar ao meio do grupo.

Drogas ilegais (No drugs)
O uso, compra, venda, tráfico e posse de entorpecentes é crime previsto pela legislação
brasileira, além de ser proibido aos intercambistas pelas regras do YEP. O Rotex e seus membros não
podem endossar e estimular qualquer tipo de atividade relacionada a drogas e têm por obrigação legal,
para que não se tornem cúmplices criminais, tomar atitudes se o intercambista estiver envolvido com
elas.
Caso um membro do Rotex veja, perceba ou fique sabendo do envolvimento de um
intercambista com drogas: se o membro tiver certeza do envolvimento de um intercambista com drogas
ele deverá comunicar imediatamente ao Comitê do Rotex e esta por sua vez deverá entrar em contato o
mais rápido possível com o Coordenador Inbound ou Chairman do YEP 4510.
Se um membro do Rotex for abordado por um intercambista para tratar de seu problema com
drogas: o membro do Rotex deverá comunicar imediatamente ao Comitê do Rotex para que esta entre
em contato com o Coordenador Inbound ou Chairman do YEP 4510.
Se um membro do Rotex estiver envolvido com drogas: o membro do Rotex que esteja
envolvido com drogas deverá ser afastado do grupo para tratamento e poderá voltar a integrá-lo assim
que apresentar condições médico-psicológicas para tal. O uso de drogas não deve ser motivo de
expulsão do grupo, o grupo deve apoiar o membro durante o seu tratamento. As drogas além de
causarem danos à saúde, causam alteração no comportamento e no discernimento de quem está sob os
seus efeitos e uma pessoa nessas condições é incompatível com qualquer atividade do Rotex.
Tabaco
Está cientificamente comprovado que o tabaco faz mal a saúde, além disso, o seu fornecimento
é proibido para menores de 18 anos e os intercambistas do YEP devem evitar o consumo.
O Rotex e seus membros não devem incentivar o uso de produtos de tabaco a quem quer que
seja.
Operação de veículos motorizados (No drive)
O YEP proíbe os intercambistas de operarem qualquer veículo motorizado. Se um membro do
Rotex ver ou ficar sabendo que um intercambista operou ou está operando um veículo motorizado, ele
deverá comunicar ao Comitê do Rotex e esta deverá entrar em contato com o Coordenador Inbound ou
Chairman do YEP 4510.
Envolvimento Romântico (No dating)
Entende-se por envolvimento romântico o relacionamento entre duas pessoas por um período de
tempo relevante, que constitua quebra do “no dating” do YEP.
O Rotex e seus membros não podem endossar e estimular esse tipo de relacionamento que
interfere negativamente com o programa de intercâmbio.
Caso um membro do Rotex veja, perceba ou fique sabendo de um envolvimento romântico entre
inbounds: o membro deverá comunicar ao Comitê do Rotex que, por sua vez, comunicará ao
Coordenador Inbound ou Chairman do YEP 4510.

Caso um membro do Rotex se envolva romanticamente com um inbound: o membro não deve
acobertar tal informação da Diretoria do Rotex, porém ela não constitui uma expulsão automática. A
expulsão só será efetivada se o relacionamento interferir negativamente com o programa de
intercâmbio do inbound em questão, com as atividades do Rotex e com as funções do membro em
questão.
Quebra de outras regras do programa
O Rotex 4510 deve incentivar os intercambistas a seguirem as regras do YEP e não devem
endossar ou estimular que os participantes do programa quebrem essas regras.
Se um membro do Rotex perceber ou ficar sabendo que um intercambista está quebrando as
regras do intercâmbio: o membro do Rotex deverá abordar o intercambista e explicar que ele está em
desacordo com as regras do Programa e então comunicar ao Comitê do Rotex sobre o ocorrido. O
Comitê deve comunicar o Coordenador Inbound ou Chairman do YEP 4510.
Se um membro do Rotex estiver acobertando, permitindo ou encorajando um intercambista a
quebrar as regras do intercâmbio: tal atitude, de acordo com o Estatuto do Rotex, acarretará o seu
desligamento imediato.
Algumas das situações descritas podem ser complexas e dar margem a vários tipos de dúvidas,
portanto, o Rotex espera que seus membros utilizem o bom senso de analisar a situação, e mesmo se
não houver certeza, comunicar ao Comitê para que possa analisá-lo mais profundamente.

Presidente Prudente, 25 de julho de 2015.

