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ESTRUTURA

A organização é composta de três partes: clubes, Rotary International 
e Fundação Rotária. Os Rotary e Rotaract 
Clubs pertencem à Associação Global Rotary 
International (RI). O Rotary International 
apoia seus clubes coordenando programas e 
iniciativas globais. A Fundação Rotária ajuda 
a financiar as atividades humanitárias, desde 
projetos locais a iniciativas no exterior.

CLUBES
O clube é o componente mais importante 
da estrutura organizacional do Rotary. 
Mais de 36.000 Rotary Clubs e 10.000 
Rotaract Clubs em mais de 200 países e 
áreas geográficas se unem e entram em ação 
para causar mudanças duradouras em si 
mesmas, nas suas comunidades e no mundo 
todo. Os Rotaract Clubs são como os Rotary 
Clubs, mas destinam-se principalmente 
a estudantes universitários e jovens 
profissionais. Os clubes são autônomos, 
portanto, a experiência dos associados varia de clube para clube. 
Entretanto, eles funcionam de forma semelhante. Por exemplo, todos 
os clubes têm dirigentes e comissões que possibilitam o desenrolar 
das suas operações. Cada Rotary e Rotaract Club é um membro do 
Rotary International. Clubes fortes e bem administrados conseguem 
oferecer experiências enriquecedoras aos associados e um serviço 
valioso às comunidades em que estão inseridos.  

O QUE É O ROTARY?

O Rotary é uma rede global formada por aproximadamente  
1,4 milhão de pessoas em ação. Essas 
pessoas se reúnem em mais de 46.000 clubes 
e compartilham do compromisso com a 
melhoria das comunidades e das condições 
de vida local e mundialmente. Os Rotary e 
Rotaract Clubs existem praticamente em 
todos os países e seus associados se dedicam 
a transformar vidas localmente e a formar 
parcerias em projetos internacionais para 
vencer os desafios mais prementes da 
atualidade. Eles agem e fazem a diferença, 
e isso lhes traz recompensas pessoais e 
amizades para a vida inteira. 

 

VOCÊ 
SABIA? 
O nome 

Rotary foi 

uma escolha 

natural, pois 

as primeiras 

reuniões 

aconteciam 

em forma 

de rodízio 

nos locais de 

trabalho dos 

associados.

VOCÊ 
SABIA? 
Se você 

conhece 

alguém que 

gostaria de 

se envolver, 

mas não pode 

participar das 

reuniões do 

seu clube, 

encaminhe-o 

a outro clube 

por meio do 

Espaço do 

associado. 

https://my.rotary.org/pt/member-center
https://my.rotary.org/pt/member-center
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DISTRITOS E ZONAS
Os clubes são agrupados em 520 distritos, os quais são liderados 
por governadores que desempenham um papel muito importante 
no Rotary. O governador é indicado pelos clubes do distrito com 
base nas suas habilidades de liderança, experiência no Rotary e 
dedicação ao servir. Antes de assumir a função, o governador passa 
por treinamento intensivo na sua região e, depois, na Assembleia 
Internacional, que é o treinamento anual que reúne todos os 
governadores eleitos no ano anterior ao seu mandato. O governador 
cumpre mandato de um ano liderando uma equipe de assistentes 
e comissões distritais empenhada no apoio e fortalecimento de 
clubes, auxiliando e motivando-os a realizar projetos. Durante o ano, 

ASSOCIADOS
Existem aproximadamente 1,2 milhão de 
associados de Rotary Clubs, ou rotarianos, 
e mais de 200 mil associados de Rotaract 
Clubs, ou rotaractianos, em todo o mundo. 
Como associado, seu potencial de fazer a 
diferença é bem maior. Ao contribuir com 
sua experiência, habilidades e talentos, e 
trabalhar ao lado de outros profissionais e 
líderes comunitários, você terá resultados 
excelentes. 

o governador visita ou se reúne virtualmente com os seus clubes, 
supervisiona a abertura de novos clubes, planeja a Conferência 
Distrital e outros eventos especiais. 

Os distritos são organizados em 34 zonas com número 
aproximadamente igual de associados para fins de selecionar seus 
diretores e eleger os membros da Comissão de Indicação para 
Presidente do RI.

LÍDERES
Nossos líderes personificam as qualidades que tornam 
nossos associados extraordinários: integridade, expertise e 
comprometimento com o servir.

A equipe executiva, liderada pelo secretário-geral, gerencia as 
operações, incluindo os departamentos de programas e serviços 

VOCÊ 
SABIA?
A primeira 

reunião de um 

Rotary Club 

aconteceu em 

em Chicago, 

no estado de 

Illinois, EUA, 

em 23 de 

fevereiro de 

1905.

Existem mais de 36.000 

Rotary Clubs e 10.000 

Rotaract Clubs agrupados 

em aproximadamente  

520 distritos. Esses 

distritos estão 

enquadrados em  

34 zonas regionais.

REUNIÕES
Os Rotary e Rotaract Clubs unem pessoas 
dedicadas na troca de ideias, construção de 
relacionamentos e tomada de ações. A frequência e o formato das 
reuniões de clube variam, podendo ser presenciais, on-line ou uma 
combinação de ambos os formatos. O Rotary é apolítico e não prega 
nenhuma fé ou religião, sendo esperado que os clubes ofereçam um 
ambiente acolhedor e inclusivo aos seus associados e convidados. 

   ZONAS

 DISTRITOSCLUBES
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aos associados, finanças, tecnologia 
da informação, pólio e filantropia, 
comunicação, estratégia e jurídico na nossa 
Sede Mundial em Evanston, EUA, e nos 
escritório de Norwest, Austrália; São Paulo, 
Brasil; Nova Déli, Índia; Seul, Coreia; Tóquio, 
Japão; e Zurique, Suíça.

Eleito para mandato de um ano, o presidente 
do Rotary esta à frente do Conselho Diretor 
do RI.

Referido Conselho estabelece as normas do 
Rotary International e fornece orientações 
que ajudam nossos clubes a prosperar. Todos os anos, os Rotary 
Clubs elegem seus diretores na Convenção Internacional do Rotary, 
os quais exercem mandato de dois anos.

O Conselho de Curadores administra a Fundação Rotária, o braço 
beneficente da nossa organização. O presidente eleito do RI nomeia 
os curadores a serem eleitos pelo Conselho Diretor para mandato de 
quatro anos. 

Os primeiros quatro 

rotarianos: Gustavus 

Loehr, Silvester Schiele, 

Hiram Shorey e Paul 

Harris, por volta de 

1905-12 

NOSSA HISTÓRIA

Há mais de 100 anos estamos fazendo história e aproximando os 
povos. O advogado Paul Harris fundou o primeiro Rotary Club 
em Chicago, nos Estados Unidos, em 1905. Ele queria reunir um 
grupo de profissionais de diferentes origens, históricos de vida e 
habilidades para fazer amizades. Em agosto de 1910, os 16 Rotary 
Clubs dos Estados Unidos formaram a Associação Nacional de 
Rotary Clubs, que veio a se tornar o Rotary International. Em 
1912, o Rotary expandiu-se para mais alguns países e, menos de 
uma década depois, já havia Rotary Clubs na África, Ásia, América 
Central, Europa, Oceania e América do Sul. O Rotaract começou 
como um programa para jovens em 1968. Em 2019, o Rotaract 
passou por uma elevação, deixando de ser um programa e se 
tornando um tipo distinto de associação ao Rotary. Hoje, existem 
mais de 36.000 Rotary Clubs e 10.000 Rotaract Clubs espalhados 
em quase todos os países. Saiba mais sobre a história do Rotary em 
rotary.org/history.

VOCÊ 
SABIA? 
Os clubes são 

governados 

pelos 

documentos 

estatutários 

do Rotary, 

que se 

encontram no  

Meu Rotary.

http://rotary.org/history
https://my.rotary.org/en/learning-reference/about-rotary/governance-documents
https://my.rotary.org/en/learning-reference/about-rotary/governance-documents
https://my.rotary.org/en/learning-reference/about-rotary/governance-documents
http://my.rotary.org/pt
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O Rotary foi fundado com base em princípios que guiam a 
organização até hoje. Esses princípios expressam os nossos valores 
— serviços humanitários, companheirismo, diversidade, integridade 
e liderança — e norteiam nossas ações. 

AVENIDAS DE SERVIÇOS
Nós canalizamos nosso comprometimento com o servir por meio das 
cinco Avenidas de Serviços, que formam a base das atividades dos clubes:

•  Os Serviços Internos se concentram em fortalecer os clubes. 
Um clube próspero é ancorado em relacionamentos fortes e 
planos ativos de desenvolvimento do quadro associativo.

•  Os Serviços Profissionais incentivam os associados a trabalhar 
com integridade e contribuir com seus conhecimentos para 
superar problemas e necessidades sociais. 

•  Os Serviços à Comunidade incentivam todos os associados 
a encontrar maneiras de melhorar a qualidade de vida das 
pessoas localmente e colaborar ao interesse público. 

•  Os Serviços Internacionais exemplificam nosso alcance global 
para promover a paz e a compreensão. Apoiamos essa Avenida 
sendo parceiros ou voluntários em projetos internacionais,  
usando os conhecimentos para construir parcerias de longo 
prazo para projetos sustentáveis, buscando parceiros de 
serviços no exterior e muito mais. 

•  Os Serviços à Juventude reconhecem a importância de 
capacitar adolescentes e jovens profissionais por meio de 
programas de desenvolvimento de liderança, como  
Interact, RYLA, Intercâmbio de Jovens e  
Intercâmbios de Serviços às Novas Gerações.

ÁREAS DE ENFOQUE
As causas em que nos concentramos para 
maximizar o nosso impacto compõem as 
nossas áreas de enfoque. Nossos projetos 
e atividades mais bem-sucedidos e 
sustentáveis se enquadram nessas áreas. 
Por meio dos Subsídios Globais e outros 
recursos, ajudamos os clubes a concentrar 
seus empenhos humanitários nas seguintes 
áreas:

•  Consolidação da paz e prevenção de 
conflitos

• Prevenção e tratamento de doenças
• Água, saneamento e higiene
• Saúde materno-infantil
• Educação básica e alfabetização
• Desenvolvimento econômico comunitário
• Meio ambiente

Os projetos nessas áreas são elegíveis a fundos de Subsídios Globais 
da Fundação Rotária.

VOCÊ 
SABIA?
Nossa máxima 

Dar de Si Antes 

de Pensar em 

Si reflete a 

convicção que 

temos na força 

do trabalho 

voluntário.

O QUE VALORIZAMOS 

Ícones das áreas de enfoque

https://www.rotary.org/pt/get-involved/interact-clubs/details
https://www.rotary.org/pt/our-programs/rotary-youth-leadership-awards/details
https://my.rotary.org/pt/take-action/empower-leaders/start-exchange
https://www.rotary.org/pt/our-programs/new-generations-service-exchange/details
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OBJETIVO DO ROTARY
Na primeira década do Rotary, os associados definiram princípios 
orientadores que evoluíram para o que hoje é conhecido como o Objetivo 
do Rotary. Eles acrescentaram o avanço da paz em 1921 e tornaram a 
linguagem mais neutra em termos de gênero em 1989 e 1995. 

PROVA QUÁDRUPLA 
Desde o início, os associados do Rotary têm enfatizado a importância 
de agir de forma responsável e ética, usando suas profissões como 
oportunidade de servir. Honrar os compromissos, por mais ousados  
que sejam, é uma característica forte dos nossos associados. Para 
guiar suas ações na tentativa de evitar o fechamento de uma empresa 
de alumínio, a Prova Quádrupla foi criada em 1932 por Herbert 
Taylor, do Rotary Club de Chicago, que presidiu o RI em 1954-55.  
O Rotary a adotou mais tarde por ressaltar o valor de integridade da 
organização. Há muito tempo que A Prova Quádrupla serve de guia 
ético para os associados terem como base em seus relacionamentos 
pessoais e profissionais.

DO QUE PENSAMOS, DIZEMOS OU FAZEMOS: 

1. É a VERDADE? 

2. É JUSTO para todos os interessados? 

3. Criará BOA VONTADE e MELHORES AMIZADES? 

4. Será BENÉFICO para todos os interessados?

O Objetivo do Rotary é estimular o ideal de servir 
como base de todo empreendimento digno, 
promovendo e apoiando: 

PRIMEIRO. O desenvolvimento do companheirismo como 
elemento capaz de proporcionar oportunidades de servir;

SEGUNDO. A difusão de altos padrões éticos na vida 
empresarial e profissional, o reconhecimento do mérito de 
toda ocupação útil e a valorização da profissão de todos os 
rotarianos como oportunidade de servir à sociedade;

TERCEIRO. A aplicação do ideal de servir na vida pessoal, 
profissional e comunitária de todos os rotarianos;

QUARTO. A propagação da compreensão, boa vontade 
e paz entre as nações através de uma rede mundial de 
profissionais e empresários unidos pelo ideal de servir.

Embora seu clube possa não destacar todos esses princípios, ao 
entendê-los você coloca em perspectiva sua experiência no clube  
e acrescenta mais significado à sua associação.
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DIVERSIDADE
Como organização internacional, o Rotary valoriza sua diversidade 
em todo o mundo e dentro de cada clube. Uma das nossas maiores 
prioridades é aumentar e diversificar o quadro associativo, 
garantindo que seja um reflexo das comunidades onde atuamos e 
englobe todas as culturas, experiências e identidades. Para ajudar 
a atingir esse objetivo, adotamos uma declaração de diversidade, 
equidade e inclusão:

No Rotary, entendemos que o cultivo de uma cultura diversificada, 
equitativa e inclusiva é essencial para concretizarmos a nossa visão 
de um mundo onde as pessoas se unem e entram em ação para 
causar mudanças duradouras.

Valorizamos a diversidade e celebramos as contribuições de todas 
as pessoas, independentemente de sua origem, idade, etnia, 
raça, cor, deficiência, estilo de aprendizagem, religião, fé, status 
socioeconômico, cultura, estado civil, idioma, sexo, orientação 
sexual e identidade de gênero, bem como diferenças de ideias, 
pensamentos, valores e crenças.

Reconhecendo que, historicamente, pessoas de certos grupos têm 
enfrentado barreiras à associação, participação e liderança, nós 
nos comprometemos a propagar a equidade em todos os aspectos 
do Rotary, inclusive em nossas parcerias comunitárias, para que 
todos tenham o acesso necessário a recursos, oportunidades, 
redes e apoio para prosperar.

Acreditamos que todos possuem qualidades visíveis e não visíveis 
que os tornam únicos, e nos esforçamos para criar uma cultura 
inclusiva onde todos saibam que são valorizados e se sintam parte 
do grupo.

Em consonância com o nosso valor de integridade, estamos 
comprometidos a ser honestos e transparentes sobre onde nos 
encontramos na jornada de diversidade, equidade e inclusão, e a 
continuar aprendendo e melhorando.

Os clubes são incentivados a refletir a diversidade das suas 
comunidades, incluindo representantes de diferentes profissões, 
gêneros, idades e etnias. Ter associados com diferentes origens 
e pontos de vista dá ao clube uma compreensão mais ampla da 
comunidade e dos seus problemas, além de equipá-lo para encontrar 
soluções. É igualmente importante promover uma cultura de 
inclusão na qual essas diferenças sejam respeitadas, apoiadas e 
valorizadas. Visite rotary.org/dei para saber mais.

Os clubes alcançam mais 

sucesso quando refletem 

a comunidade a que 

servem

http://www.rotary.org/pt/dei
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para que o Rotary International e a 
Fundação Rotária funcionem de forma 
eficaz. Os funcionários dos escritórios em 
outros países fazem parte da Secretaria e 
dão assistência aos associados das  
suas regiões.

Os representantes de Suporte a Clubes e 
Distritos (CDS) dão suporte aos clubes 
e distritos com os quais trabalham e os 
orientam quanto a normas, procedimentos, 
recursos e ferramentas do Rotary. Eles 
participam de algumas reuniões de clubes 
e distritos para se conectarem com líderes 
rotários e darem treinamentos.  
Encontre o seu representante CDS em 
rotary.org/cds. Você também pode 
tirar dúvidas sobre o Rotary e seus 
programas enviando um e-mail para 
rotarysupportcenter@rotary.org.

ADMINISTRAÇÃO

O Rotary International é administrado pela Secretaria, que reúne 
mais de 800 funcionários. A Sede Mundial fica no prédio One Rotary 
Center, em Evanston, estado de Illinois, EUA, e possui um auditório 

Galeria da Sociedade  

Arch Klumph, 

 no 18º andar da  

Sede Mundial do  

Rotary International

Sede Mundial do 

Rotary International em 

Evanston, Illinois, EUA

VOCÊ 
SABIA? 
O prédio One 

Rotary Center 

recebe mais de 

2.000 visitantes 

por ano. 

Visitas guiadas 

gratuitas são 

oferecidas em 

vários idiomas 

de segunda 

a sexta-feira. 

Marque a sua 

em rotary.org/

tours. 

com 190 assentos, arquivos históricos, suíte executiva com salas de 
conferências para o Conselho Diretor do RI e Conselho de Curadores 
da Fundação Rotária, além dos escritórios do presidente do RI e 
outros líderes seniores. Na Sede, há uma réplica da Sala 711, o local 
da primeira reunião do Rotary.

Os funcionários atendem aos associados em geral, clubes, distritos, 
participantes atuais e alumni dos nossos programas, trabalhando 

https://my.rotary.org/pt/contact/representatives
mailto:rotarysupportcenter%40rotary.org?subject=
http://www.rotary.org/tours
http://www.rotary.org/tours
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Sede Mundial e escritórios do Rotary International. 
•  One Rotary Center, Evanston, EUA
•  Escritório para Europa e África, Zurique, Suíça
•  Escritório para o sul da Ásia, Nova Délhi, Índia
•  Escritório para o Brasil, São Paulo
•  Escritório para o Japão, Tóquio
•  Escritório para a Coreia, Seul
•  Escritório para o Pacífico Sul e Filipinas, Norwest (Sidney),  

Austrália

•  Rotary International na Grã-Bretanha e Irlanda (RIBI), 
Alcester, Inglaterra, um escritório independente, mas afiliado 
ao Rotary 

FUNDAÇÃO ROTÁRIA 

Em 1917, o presidente do Rotary, Arch Klumph, anunciou sua 
ideia de criar um fundo de dotação para “fazer o bem no mundo”. 
Com esta breve declaração, Klumph inspirou o estabelecimento 
da Fundação Rotária. Hoje, a Fundação Rotária ajuda clubes e 
distritos a trabalharem juntos para prestar serviços significativos 
e sustentáveis. Nossa premiada e muito bem avaliada Fundação 
Rotária já empregou mais de US$ 4 bilhões em projetos sustentáveis 
e transformadores, contribuindo para que pessoas necessitadas  
em todo o mundo tenham água potável, assistência médica, aulas de 
alfabetização e outras serviços essenciais.

As contribuições dos nossos associados e de outras pessoas à 
Fundação nos permitem fazer mudanças positivas mundo afora. 
Pergunte ao especialista em Fundação Rotária do seu clube ou visite 
rotary.org/donate para saber como apoiar a nossa Fundação. Para 
saber mais, baixe o Guia de Referência da Fundação Rotária e 
faça o curso Noções básicas da Fundação Rotária na Central 
de Aprendizado. 

Rotariana ministrando a 

vacina antipólio

https://www.rotary.org/pt/donate
https://my-cmsuat.rotary.org/pt/document/rotary-foundation-reference-guide
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/course/internal/view/elearning/356/rotary-foundation-basics
http://www.rotary.org/learn
http://www.rotary.org/learn
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Para saber como apoiar o Rotary na erradicação da pólio, acesse 
endpolio.org. 

CENTROS ROTARY PELA PAZ
A cada ano, até 130 líderes em paz e desenvolvimento são 
selecionados como Bolsistas Rotary pela Paz. Eles fazem mestrado 
ou aperfeiçoamento profissional em um dos Centros Rotary 
localizados em universidades renomadas de diferentes partes do 
mundo. 

Por meio de treinamento acadêmico, atividades práticas e 
oportunidades de networking, o programa capacita os bolsistas a se 
tornarem catalisadores da paz experientes e eficazes. 

Os distritos do Rotary podem indicar quantos candidatos quiserem 
para o processo seletivo todos os anos. Quem se forma nos nossos 
Centros costuma seguir carreira em agências governamentais e 
ONGs, instituições educacionais e de pesquisa, setor militar e de 
segurança pública, organizações multilaterais como ONU e órgãos 
internacionais pró-paz.

SUBSÍDIOS
A Fundação Rotária outorga subsídios para financiar projetos 
humanitários, bolsas de estudos e equipes de formação profissional. 
Os Subsídios Globais financiam grandes projetos internacionais 
que tenham resultados sustentáveis e de longo prazo e estejam 
alinhados às áreas de enfoque do Rotary. Os Subsídios Distritais 
financiam projetos de menor escala e curto prazo que atendem às 
necessidades imediatas locais ou no exterior. Os Subsídios para 
Assistência em Casos de Desastres financiam atividades de 
recuperação em áreas assoladas por desastres naturais. Para saber 
mais, converse com o presidente da Comissão da Fundação Rotária 
de clube ou distrito, ou visite rotary.org/grants. 

ERRADICAÇÃO DA PÓLIO
Um benefício da associação é que você pode se orgulhar de integrar 
uma organização que realmente faz a diferença no mundo. Desde 
1985, os associados têm servido como mobilizadores comunitários 
para a erradicação da poliomielite, motivando grupos internacionais, 
governos, organizações privadas, comunidades e pessoas a se 
juntarem ao movimento global para livrar o mundo dessa doença. 
Para atingir esse objetivo histórico da saúde pública, trabalhamos 
com governos do mundo todo e com nossos parceiros na Iniciativa 
Global de Erradicação da Pólio (GPEI), que também inclui a 
Organização Mundial da Saúde (OMS), o Centro Norte-Americano 
de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), o Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (Unicef ), a Fundação Bill e Melinda Gates, e a 
Aliança Global para Vacinas e Imunização (Gavi).

Nossos associados contribuem seu tempo e dinheiro à causa 
realizando arrecadações de fundos, conseguindo apoio 
governamental, voluntariando-se em campanhas de imunização 
e conscientizando o público. Quando o 
mundo for certificado como livre da paralisia 
infantil, o Rotary terá contribuído mais de 
US$ 2,7 bilhões à erradicação da doença, 
incluindo as equiparações da Fundação Bill 
e Melinda Gates. Centenas de milhares de 
voluntários trabalharam nos Dias Nacionais 
de Imunização. Desde 1988, cerca de 
3 bilhões de crianças receberam a vacina 
oral antipólio, cooperando ao alcance de 
99,9% na redução de casos. Esta é a maior 
missão humanitária que o mundo já viu, e 
todo aquele ligado ao Rotary tem motivos de 
sobra para se orgulhar de fazer parte deste 
movimento.

VOCÊ 
SABIA?
O Rotary 

International 

iniciou sua 

cruzada contra 

a pólio em 

1979 com um 

projeto de 

imunização nas 

Filipinas. 

http://www.endpolio.org/
https://my.rotary.org/pt/take-action/apply-grants/global-grants
https://my.rotary.org/pt/take-action/apply-grants/district-grants
https://my.rotary.org/pt/take-action/apply-grants/rotary-disaster-response-grants
https://my.rotary.org/pt/take-action/apply-grants/rotary-disaster-response-grants
https://www.rotary.org/pt/our-programs/grants
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IMAGEM

Uma imagem pública positiva do Rotary aumenta nossa capacidade 
de fazer o bem no mundo. Como associado, você representa a nossa 
organização por meio das suas palavras e ações, e ingressar em 
um Rotary ou Rotaract Club significa se comprometer a viver de 
acordo com os nossos valores. Cabe a nós aumentar a compreensão 
do público sobre o Rotary, contando a história da organização 
e mostrando nosso orgulho em fazer parte dela. Ao fazer isso, 
contribuímos para que o Rotary seja reconhecido por seu importante 
trabalho. Os associados podem conversar com os líderes de clube 
para saber como propor novos associados. 

A Assinatura da Marca 

Mãe do Rotary e do 

Rotaract representa 

o Rotary e o Rotaract 

em todo o mundo e 

são usadas em todos 

os logotipos oficiais de 

clubes e distritos.

Uma das mulheres 

treinadas para ser agente 

de saúde pública na 

Zâmbia graças ao primeiro 

Subsídio de Grande Escala

SUBSÍDIOS DE GRANDE ESCALA 
Os Subsídios de Grande Escala ampliam o escopo, o impacto 
e a sustentabilidade de projetos humanitários bem-sucedidos 
e relacionados às nossas áreas de enfoque. Eles capacitam os 
associados a trabalharem com organizações especializadas na 
implementação de programas e projetos de alto escopo e impacto, 
que tratem necessidades críticas identificadas pela comunidade 
e atendam a um considerável número de pessoas em vasta área 
geográfica. A Fundação Rotária outorga anualmente US$ 2 milhões 
para a ampliação de uma iniciativa que leve de três a cinco anos para 
gerar uma mudança duradoura. Sistemas sólidos de monitoramento 
e avaliação medem o impacto da iniciativa, e o conhecimento 
adquirido é compartilhado com outros Rotary Clubs e distritos com 
vistas a fortalecer seu trabalho local e internacional.  
Saiba mais emrotary.org/programsofscale.

https://my.rotary.org/pt/take-action/apply-grants/programs-scale-grants
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REDES SOCIAIS
O Rotary usa as redes sociais para interagir com o público e divulgar 
suas iniciativas e histórias. Siga o Rotary pelo: 

•  Facebook
•  Instagram 
•  LinkedIn
•  Miappi
•  SlideShare
•  Snapchat
•  Twitter
•  Vimeo
•  YouTube

ROTARY.ORG E MEU ROTARY 
O site Rotary.org é destinado principalmente ao público em geral, 
pois descreve nossos programas e iniciativas, e inclui conteúdo as 
últimas notícias e meios de contribuir.

O website oficial para associados é o Meu Rotary, que traz 
informações sobre associação, bolsas, eventos, voluntariado e 
serviços. Ao criar uma conta no Meu Rotary, você terá acesso a  
uma variedade de recursos:

•  Brand Center — Encontre mensagens e diretrizes visuais,  
além de materiais customizáveis para promover seu clube, 
projetos e programas.

•  Localizador de clubes — Quando estiver fora da sua cidade, 
encontre o clube mais próximo para fazer uma visita.

•  Central de Subsídios — Solicite e gerencie subsídios.
•  Central de Aprendizado — Faça cursos on-line sobre o 

Rotary e para desenvolvimento profissional.
•  Rotary Club Central — Veja o perfil e as metas do seu clube.  

Pelo Meu Rotary, você também pode se inscrever a eventos 
internacionais e fazer contato com outros profissionais.  
Veja Como criar uma conta no Meu Rotary. 

Com o seu trabalho 

humanitário, os 

associados demonstram 

que são pessoas em ação

https://www.facebook.com/rotarybr/
http://instagram.com/rotaryinternational
https://www.linkedin.com/company/10422
https://www.rotary.org/en/news-features/social-media#social_wall
http://www.slideshare.net/Rotary_International
https://www.snapchat.com/add/rotary
https://twitter.com/rotarybrasil
http://vimeo.com/rotary
http://www.youtube.com/rotaryinternational
http://Rotary.org/pt
https://my.rotary.org/pt/
https://brandcenter.rotary.org/en-GB
https://my.rotary.org/pt/club-search
https://my.rotary.org/pt/secure/application/236
http://www.rotary.org/learn
https://my.rotary.org/pt/secure/13301
https://my.rotary.org/pt/document/how-create-my-rotary-account
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GRUPOS DE COMPANHEIRISMO E  
GRUPOS ROTARY EM AÇÃO 
As habilidades, interesses e identidades dos nossos associados são 
tão diversificadas quanto eles. Dois tipos de grupos internacionais 
oferecem aos rotarianos, rotaractianos e toda a família Rotary 
maneiras de aumentar nossa comunidade global pela prática de 
interesses em comum com pessoas do mundo inteiro. Os Grupos 
de Companheirismo giram em torno de interesses profissionais ou 
recreativos, e os Grupos Rotary em Ação se concentram em áreas 
específicas.

Os Grupos de Companheirismo ofertam uma gama de atividades 
recreativas, incluindo ciclismo, pesca, esqui, golfe e apicultura, e 
interesses profissionais, como liderança, saúde, design gráfico e 
fotografia. Eles também ajudam na formação de comunidades em 
torno de identidades compartilhadas, como difusão da cultura latina, 
LGBT+ e cultura argentina. Suas atividades são tão variadas quanto 
seus interesses. Leia mais em rotary.org/fellowships.

Os Grupos Rotary em Ação ajudam Rotary e Rotaract Clubs e 
distritos a planejar e implementar projetos em larga escala em sua 
área de atuação. Por exemplo, o Grupo Rotary em Ação pela Água, 
Saneamento e Higiene presta consultoria especializada a clubes e 

Participantes da 

Convenção de 2019

EXPERIÊNCIAS 
INTERNACIONAIS 

Outro benefício de ser associado é a oportunidade de ter experiências 
e conexões internacionais. O Rotary oferece muitas maneiras de 
se conectar com pessoas de todo o mundo, seja hospedando um 
estudante do Intercâmbio de Jovens, participando de uma reunião 
internacional ou trabalhando com um clube de outro país. 

CONVENÇÃO
A Convenção do Rotary International, 
realizada anualmente em maio ou junho, 
reúne ex e atuais participantes dos nossos 
programas, associados e suas famílias.  
O evento acontece numa cidade diferente 
a cada ano e recebe entre 20.000 e 40.000 
pessoas. A Convenção é uma oportunidade 
para celebrar o Rotary e conhecer gente do 
mundo inteiro. 

O Rotary congrega 

pessoas de ação do 

mundo inteiro na troca 

de ideias e no trabalho 

conjunto

VOCÊ 
SABIA?
Nossa primeira 

Convenção foi 

em em agosto 

de 1910 em 

Chicago, EUA.

http://www.rotary.org/pt/fellowships
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NRDC
Patrocinados por Rotary Clubs, os Núcleos Rotary de 
Desenvolvimento Comunitário (NRDCs) são formados por não 
associados que querem contribuir ao lugar em que vivem por meio 
de projetos humanitários. Os associados fornecem experiência 
profissional, orientação, incentivo, estrutura organizacional e 
alguma assistência material ao NRDC, cujos membros contribuem 
com seu trabalho e conhecimento das necessidades da comunidade. 
Este programa de serviços comunitários foi lançado em 1986 para 
melhorar a qualidade de vida em vilarejos, bairros e outros tipos de 
comunidades. 

Nossos associados servem 

ao lado dos membros das 

diversas comunidades

distritos sobre como fazer projetos nessas 
áreas que causem impacto real. O Grupo 
Rotary em Ação pela Saúde da Família e 
Prevenção da Aids mobiliza seus membros 
a levarem serviços de saúde a comunidades 
carentes. Leia mais em rotary.org/
actiongroups.

CADRE
A Equipe de Consultores Técnicos da 
Fundação Rotária (Cadre) é formada 
por associados do Rotary que usam suas 
habilidades profissionais e conhecimentos 
técnicos nas áreas de enfoque , finanças 
e gerenciamento de subsídios. A Cadre 
tem como missão expandir o impacto 
dos subsídios do Rotary, auxiliando os 
associados no planejamento de projetos e 
gestão dos fundos da Fundação Rotária.  
Leia mais em rotary.org/cadre-
technical-advisers.

INTERCÂMBIO ROTÁRIO  
DA AMIZADE
O Intercâmbio Rotário da Amizade dá aos 
participantes a chance de explorar novas 
culturas e descobrir diversas perspectivas. 
Participar de um intercâmbio é uma ótima 
maneira de fazer amizades, estabelecer 
parcerias internacionais e fortalecer a compreensão intercultural.  
O programa também está aberto a não associados. 

VOCÊ 
SABIA?
Você pode 

conhecer 

outras culturas 

rotárias 

visitando 

diferentes 

clubes. Use 

a ferramenta 

para encontrar 

clubes no 

campo de 

pesquisa 

do Meu 

Rotary, baixe 

o aplicativo 

Localizador 

de clubes ou 

procure nos 

sites de clubes 

específicos os 

detalhes das 

suas reuniões 

e dados de 

contato. 

http://www.rotary.org/pt/actiongroups
http://www.rotary.org/pt/actiongroups
https://my-cms.rotary.org/pt/learning-reference/about-rotary/areas-focus?embed=true
https://my.rotary.org/pt/take-action/apply-grants/cadre-technical-advisers
https://my.rotary.org/pt/take-action/apply-grants/cadre-technical-advisers
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de Intercâmbio de Jovens do seu distrito para saber o que está 
disponível na sua região. 

RYLA
Todo ano, milhares de jovens são selecionados para participar de 
acampamentos ou seminários dos Prêmios Rotários de Liderança 
Juvenil (RYLA) patrocinados por clubes, distritos ou multidistritos. 
Em um ambiente informal, os participantes passam alguns dias em 
um programa intenso de treinamento de liderança, composto de 
discussões facilitadas, discursos inspiradores e atividades sociais 
destinados a aprimorar seu desenvolvimento pessoal, habilidades 
de liderança e boa cidadania. Cada programa ou evento RYLA é 
personalizado para a faixa etária dos participantes. 

PROGRAMAS PARA 
JOVENS LÍDERES

Nós investimos no nosso futuro ao capacitar jovens, seja 
desenvolvendo suas habilidades de liderança ou dando a eles 
oportunidades de viverem experiências culturais.

INTERACT
Adolescentes de 12 a 18 anos trabalham juntos e se divertem nos 
Interact Clubs enquanto praticam voluntariado e promovem a 
compreensão internacional. Cada clube é obrigado a concluir pelo 
menos dois grandes projetos por ano, um para servir a comunidade 
e o outro para promover a compreensão internacional. Os Interact 
Clubs são patrocinados por Rotary Clubs próximos e podem ser 
copatrocinados por Rotaract Clubs. Pergunte aos líderes de seu clube 
como você pode colaborar com um Interact Club.

INTERCÂMBIO DE JOVENS
O Intercâmbio de Jovens do Rotary promove a compreensão 
mundial e amizades duradouras ao possibilitar que seus 
participantes conheçam outras culturas. Os intercâmbios podem ser 
de curta ou longa duração. Os de curta duração duram de alguns dias 
a vários meses geralmente durante o recesso escolar. Os estudantes 
normalmente ficam com uma família no país anfitrião, mas também 
podem participar de uma colônia de férias ou viajar pelo país com 
outros estudantes estrangeiros. Em intercâmbio de longa duração, o 
jovem passa um ano em outro país, frequentando a escola e morando 
com famílias anfitriãs. Como os intercâmbios variam muito entre 
os distritos, recomendamos que fale com o presidente da Comissão 

Os participantes 

de eventos RYLA 

desenvolvem habilidades 

e aprendem valores 

ligados ao servir
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CAPACITAÇÃO

Seu clube pode oferecer aos novos associados uma orientação formal 
para familiarizá-los com o Rotary e o clube. 
Os associados também podem fazer cursos 
sobre temas do seu interesse na Central 
de Aprendizado (rotary.org/learn) ou 
participar de grupos de discussão do Rotary 
para trocar ideias. Seu clube também pode 
oferecer treinamentos. Converse com 
seu mentor de clube ou líderes de clube e 
descubra como você pode se envolver. 

O seu distrito organiza o Workshop sobre 
Clubes Dinâmicos e o Seminário sobre 
Gerenciamento de Subsídios para todos os 
interessados. Todos os distritos também 
realizam conferências distritais anuais para 
celebrar as realizações do ano. Os associados 
e suas famílias são convidados a participar 
para ficar por dentro dos acontecimentos 
e desfrutar de entretenimento ao lado 
de amigos. Esses encontros são ótimas maneiras de conhecer 
pessoas que compartilham do interesse pelo servir e pela avanço 
comunitário. 

Os distritos também realizam treinamentos para presidentes de 
clube, secretários, tesoureiros, presidentes de comissões e aqueles 
que estejam atuando como governadores assistentes e presidentes 

VOCÊ 
SABIA? 
Você pode 

aprimorar suas 

habilidades de 

comunicação 

e liderança 

fazendo 

cursos do 

catálogo de 

desenvolvi

mento 

profissional 

da Central de 

Aprendizado. 

Proteção de jovens e gestão de riscos

A segurança dos jovens é prioridade máxima em qualquer 
atividade relacionada ao Rotary. Todos os associados e 
voluntários que têm contato com jovens devem passar  
por treinamento sobre proteção aos jovens. Encontre o 
Código de Conduta para Trabalho com Jovens e mais 
informações sobre a segurança de estudantes e gestão  
de riscos no Guia de Proteção a Jovens do Rotary.  
Faça o curso Protegendo os Participantes dos 
Programas Prójuventude na Central de Aprendizado.

INTERCÂMBIO DE SERVIÇOS ÀS  
NOVAS GERAÇÕES
Estudantes universitários e outros jovens adultos de 18 a 30 
anos podem fazer intercâmbios de curta duração, que dão aos 
participantes a chance de desenvolver suas habilidades, aprender 
um novo idioma e entrar em ação por meio de serviços humanitários 
ou profissionais. Alguns intercâmbios incluem orientação 
profissional, estágios não remunerados, voluntariado em equipe ou 
grupos de estudo. Cada experiência é singular, e os participantes e 
distritos coordenam viagens, atividades e acomodações. 

http://www.rotary.org/learn
http://www.rotary.org/learn
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/catalog/view/71
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/catalog/view/71
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/catalog/view/71
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/catalog/view/71
https://www.rotary.org/learn
https://www.rotary.org/learn
https://my.rotary.org/pt/document/rotary-youth-protection-guide
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members%3Fr%3Dsite/sso%26sso_type%3Dsaml%26id_course%3D422
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members%3Fr%3Dsite/sso%26sso_type%3Dsaml%26id_course%3D422
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PRÓXIMOS PASSOS

O segredo para aproveitar ao máximo a sua associação ao Rotary ou 
Rotaract é se envolver das maneiras que melhor atendam aos seus 
interesses. O tempo e a energia que investir no Rotary lhe trarão 
recompensas. Para moldar seu clube, você pode compartilhar suas 
ideias com os dirigentes ou até se tornar um de seus líderes. Com o 
tempo, os associados percebem que os contatos feitos no Rotary e no 
Rotaract se tornam amizades para toda a vida. 

Para saber como se envolver, consulte o Apêndice A: Otimize 
Sua Experiência de Associado. Confira também a publicação 
Conecte-se para Fazer o Bem, que apresenta uma visão geral das 
oportunidades para se engajar na organização. 

Aumente os seus 

conhecimentos fazendo 

os cursos da Central de 

Aprendizado sozinho ou 

praticando atividades da 

Central junto com outras 

pessoas durante uma 

reunião do clube.

de comissão distrital. Ao atuar como palestrante ou instrutor, você 
desenvolve habilidades de oratória, gerenciamento de projetos 
e planejamento de eventos, que contribuem à sua vida pessoal e 
profissional. 

https://my.rotary.org/pt/document/connect-good
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�  Mantenha-se atualizado assinando boletins informativos do 
Rotary International em rotary.org/newsletters, lendo as 
newsletters do seu clube e distrito, visitando sites de clubes e 
distritos e também o Meu Rotary.

�  Ajude seu clube ou distrito arrecadar fundos para 
erradicar a pólio.

�  Defina uma meta de contribuição pessoal em apoio à meta 
de doações ao Fundo Anual do seu clube ou doe através 
do programa de doações periódicas da Fundação Rotária, o 
Rotary Direct.

�  Indique um amigo ou colega para se associar ao seu ou a 
outro clube. 

�  Pergunte aos líderes do seu clube como você pode se envolver 
no Intercâmbio de Jovens, Interact ou RYLA. 

�  Converse com os líderes do clube sobre onde sua experiência 
é mais necessária.

�  Participe da próxima assembleia do seu clube e ajude a 
planejar as atividades do clube.

�  Ofereça-se para trabalhar em um projeto característico do 
seu clube, aquele pelo qual ele é conhecido.

�  Confira o Espaço do Associado e outros recursos no  
Meu Rotary. 

�  Entre para um Grupo de Companheirismo para conhecer 
gente de outros países com os mesmos interesses que os 
seus.

�  Participe da Conferência Distrital e da Convenção do 
Rotary.

�  Compareça a reuniões de outros Rotary ou Rotaract Clubs.  
Se você ainda não sabe de um clube que gostaria de visitar, 
use o Localizador de Clubes para obter seus dados de 
contato e agendar a visita.

APÊNDICE A:  
OTIMIZE SUA 
EXPERIÊNCIA DE 
ASSOCIADO 

�  Faça cursos na Central de Aprendizado, como os de 
comunicação e liderança criados pelo Toastmasters.

�  Participe de todas as reuniões e eventos do clube que puder, e 
sempre procure conhecer pessoas diferentes.

�  Faça trabalho voluntário e use suas habilidades como 
membro de comissão ou administrador do site do seu clube.

�  Identifique uma necessidade na sua comunidade e sugira um 
projeto prático para tratá-la.

�  Desenvolva e pratique suas habilidades de liderança fazendo 
cursos do catálogo de desenvolvimento profissional na 
Central de Aprendizado.

�  Conte aos seus amigos e colegas como seu clube está 
retribuindo à sua comunidade e enfatize a oportunidade 
única que o Rotary oferece de fazer networking com líderes 
de diversas profissões.

�  Envolva-se nos projetos humanitários internacionais do seu 
clube.

�  Conheça as inúmeras vozes do Rotary em  
rotaryblogpt.org.

http://www.rotary.org/pt/newsletters
https://my.rotary.org/pt/
https://my.rotary.org/pt/donate
https://my.rotary.org/pt/donate
https://my.rotary.org/pt/rotary-direct
https://my.rotary.org/pt/member-center
https://convention.rotary.org/pt
https://convention.rotary.org/pt
https://my.rotary.org/pt/club-search
http://www.rotary.org/learn
https://my.rotary.org/learn?deep-link=https%3A//learn.rotary.org/members/learn/catalog/view/71
http://www.rotary.org/learn
https://rotaryblogpt.org/
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APÊNDICE B:  
GLOSSÁRIO

Rotariano ou rotaractiano.

Também conhecido como rotariano ou 
rotaractiano honorário, esse associado têm 
o direito de visitar qualquer clube, mas não 
pode votar nem servir como seu dirigente. 
Os clubes podem eleger como associados 
honorários aqueles que se destacaram no 
trabalho humanitário ou que exemplificaram 
os Valores do Rotary. 

Aquele que foi eleito para se associar sob uma 
classificação de negócio ou profissional e 
tem todas as obrigações, responsabilidades e 
privilégios da associação, conforme previsto 
nos Estatutos e no Regimento Interno do 
RI, e nos Estatutos e Regimento Interno do 
Rotaract.

Equipe de Consultores Técnicos da Fundação 
Rotária (Cadre) formada por associados 
do Rotary que usam suas habilidades 
profissionais e conhecimentos técnicos nas 
áreas de enfoque , finanças e gerenciamento 
de subsídios. 

Documento que detalha normas e 
procedimentos do Rotary que passa por 
atualização após cada reunião do Conselho 
Diretor do RI em que haja deliberações. 

associado do 
Rotary 

associado 
honorário

associado 
representativo

Cadre

Código Normativo 

alumni

ano rotário

áreas de enfoque

Assembleia 
Distrital de 

Treinamento

Assembleia 
Internacional

Pessoas que participaram dos seguintes 
programas, entre outros: Interact, 
Intercâmbio de Jovens, Intercâmbio 
de Serviços às Novas Gerações, RYLA, 
Bolsas Rotary pela Paz, bolsas de estudo 
financiadas por Subsídios Globais, equipes 
de formação profissional. Ex-rotaractianos 
são considerados alumni. 

1° de julho a 30 de junho.

Os setores principais do trabalho do Rotary, 
que são: consolidação da paz e prevenção 
de conflitos; prevenção e tratamento de 
doenças; água, saneamento e higiene; 
saúde materno-infantil; educação básica e 
alfabetização; desenvolvimento econômico 
comunitário; e meio ambiente.

Evento onde os líderes entrantes do clube 
são preparados às suas funções.

Evento anual onde os governadores 
entrantes, conhecidos como governadores 
eleitos, de todos os distritos do Rotary são 
treinados juntos. 
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O encontro anual realizado numa 
cidade diferente a cada ano. Ex e atuais 
participantes dos nossos programas, 
associados e suas famílias interagem entre 
si, aprendem e celebram as conquistas do 
Rotary no ano.

Líder regional nomeado pelo presidente 
do RI devido à sua experiência em relações 
públicas, jornalismo e comunicação para 
assessorar os clubes em assuntos de imagem 
pública.

Líder regional nomeado pelo presidente do 
RI para dar apoio e estratégias práticas que 
visem o aumento do quadro associativo dos 
clubes e o engajamento dos associados.

Líder regional que serve como recurso às 
atividades locais de erradicação da pólio.

Líder regional que apoia e promove os 
subsídios da Fundação e a captação de 
recursos para financiar programas da 
entidade, como Pólio Plus e Centros Rotary 
pela Paz.

Membro do Conselho de Curadores da 
Fundação Rotária, indicado pelo presidente 
eleito do RI.

Convenção 
do Rotary 

International

coordenador da 
imagem pública 

do Rotary (CIPR)

coordenador do 
Rotary  

(CR)

coordenador 
Elimine a Pólio 

Agora (EPNC)

coordenador 
regional da 

Fundação Rotária 
(CRFR)

curador

Grupo que identifica e promove estratégias 
para fortalecer o quadro associativo dos 
clubes no distrito, gerencia candidatos à 
associação e dá assistência a novos clubes.

Quem contribuiu US$ 1.000 ao Fundo 
Anual, Pólio Plus ou subsídio aprovado pela 
Fundação. A Fundação reconhece esses 
doadores com um certificado e distintivo de 
lapela. 

Celebração anual das realizações do distrito 
aberta a todos os associados, onde são 
tomadas decisões distritais.

Reunião realizada a cada três anos onde 
representantes de cada distrito do Rotary 
votam em propostas que afetam os clubes 
em todo o mundo. 

Reunião realizada anualmente on-line 
para a votação de propostas que expressam 
opiniões e fazem recomendações ao 
Conselho Diretor do RI.

Líder regional que serve como recurso 
às atividades para obtenção de doações 
extraordinárias e assuntos do Fundo de 
Dotação.

Comissão 
Distrital de 

Desenvolvimento 
do Quadro 

Associativo

Companheiro 
Paul Harris

Conferência 
Distrital

Conselho de 
Legislação  

(COL)

Conselho de 
Resolução (COR)

consultor 
de doações 

extraordinárias/
Fundo de Dotação 

(E/MGA)
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Dinheiro que distritos podem usar para 
financiar projetos. Ele é composto por 50% 
das contribuições do distrito para o Fundo 
Anual-SHARE de três anos atrás, mais 50% 
de quaisquer ganhos passíveis de dispêndio 
oriundos das suas doações ao Fundo de 
Dotação-SHARE de três anos atrás.

Administrador do RI que conta com uma 
equipe para gerenciar e liderar o distrito, 
motivando e treinando clubes e conectando-
os aos recursos. 

Pessoa escolhida para servir como 
governador de distrito no próximo ano.

Pessoa que servirá como governador em dois 
anos. 

Grupo autônomo de participantes atuais e 
anteriores dos nossos programas, rotarianos, 
rotaractianos e seus familiares que são 
especialistas em um campo específico, 
como microcrédito ou água e saneamento, 
e prestam consultoria a clubes e distritos 
quanto a seus projetos.

Grupos internacionais que compartilham 
do mesmo interesse recreativo ou 
profissional. Um exemplo é deles é o Grupo 
de Companheirismo de Esqui.

Fundo Distrital 
de Utilização 

Controlada 
(FDUC)

governador de
 distrito

governador eleito

governador 
indicado

Grupo Rotary em 
Ação 

Grupos de 
Companheirismo

Rotariano que faz parte do Conselho Diretor 
do RI por um período de dois anos. Cada 
diretor é indicado por um Rotary Club da sua 
zona e eleito na Convenção.

Os documentos que regulam nossa organi-
zação são os Estatutos do RI, o Regimento 
Interno do RI e os Estatutos Prescritos para 
Rotary Clubs. Eles só podem ser alterados 
pelo Conselho de Legislação. Os Estatutos 
Prescritos para o Rotaract Club só podem 
ser alterados pelo Conselho Diretor do RI.

Profissionais que viajam ao exterior para 
aperfeiçoar suas habilidades ou passar 
conhecimento a colegas de profissão.

Além dos associados, a família Rotary 
engloba aqueles que participam ou 
participaram dos nossos programas, 
e também os beneficiários dos nossos 
projetos.

Braço filantrópico do Rotary, criado para 
fins humanitários e educacionais, que lidera 
nossas ações para erradicar a paralisia 
infantil e promover a paz. Também financia 
projetos de serviços e bolsas de estudo 
por meio de subsídios e atua em outras 
iniciativas globais. Associados e amigos do 
Rotary apoiam o trabalho da Fundação por 
meio de contribuições voluntárias. 

diretor do RI

documentos 
estatutários

equipe de 
formação 

profissional

família do Rotary

Fundação Rotária
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Grupo de não associados que compartilham 
do nosso compromisso com o servir, planejam 
e realizam projetos nas suas comunidades e 
apoiam projetos locais de Rotary Clubs.

Lista on-line com informações sobre 
membros do Conselho Diretor, Conselho de 
Curadores, comissões, zonas e Grupos de 
Companheirismo do Rotary. Inclui dados de 
contato dos mais de 36.000 Rotary Clubs. 

O programa foi lançado em 1985 para 
contribuir à erradicação da pólio por meio da 
vacinação em massa de crianças.

Programa de desenvolvimento da liderança 
para estudantes e jovens adultos organizado 
por um clube, um distrito ou múltiplos 
distritos.

Pessoa que esclarece aspectos da Fundação 
aos clubes e os inspira a apoiar seus 
programas e atividades. 

Rotariano que ocupa o cargo mais alto da 
organização pelo período de um um ano. 

Rotariano que presidirá o Rotary 
International no ano seguinte.

Número mínimo de participantes que 
deve estar presente para que uma votação 

Núcleo Rotary de 
Desenvolvimento 

Comunitário 
(NRDC)

Official Directory

Pólio Plus

Prêmios Rotários 
de Liderança 

Juvenil (RYLA)

presidente da 
Comissão Distrital 

da Fundação 
Rotária (CDFR)

presidente do RI

presidente eleito 
do RI

quórum

Clubes para adolescentes de 12 a 18 anos 
que querem fazer contato e voluntariado na 
sua comunidade ou escola. Os interactianos 
se divertem enquanto realizam projetos e 
descobrem o mundo. Um Interact Club pode 
ser patrocinado por um Rotary ou Rotaract 
Club.

Oportunidade de intercâmbio internacional 
para associados, cônjuges/parceiros e 
não associados financiado pelos próprios 
participantes.

Coordenadores regionais da Fundação 
Rotária, do Rotary e da imagem pública; 
consultores de doações extraordinárias/
Fundo de Dotação; e coordenadores Elimine 
a Pólio Agora.

Presidentes atuais, futuros e anteriores do 
RI, diretores do RI e curadores da Fundação 
Rotária. 

Versão concisa das normas e procedimentos 
do Rotary, atualizada a cada três anos após o 
Conselho de Legislação.

Prêmio conferido a clubes que atingem 
uma série de metas alinhadas ao Plano de 
Ação do Rotary. A Menção do Rotary pode 
ser concedida a Rotary, Rotaract e Interact 
Clubs.

Interact

Intercâmbio 
Rotário da 

Amizade

líderes regionais

líderes seniores 
do Rotary

Manual de 
Procedimento

Menção do Rotary

https://my.rotary.org/pt/search/official-directory
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O chefe da Secretaria que gerencia 
os funcionários da Sede Mundial do 
Rotary International e dos escritórios 
internacionais do Rotary.

Evento anual onde os governadores 
entrantes são treinados por seus líderes 
regionais.

Seminário distrital que treina os presidentes 
de clube sobre seu papel e responsabilidades. 

Sistema que transforma as contribuições à 
Fundação Rotária em subsídios e programas.

O membro da Sociedade Paul Harris se 
compromete a doar anualmente pelo menos 
US$ 1.000 ao Fundo Anual, Fundo Pólio Plus 
ou subsídio aprovado pela Fundação Rotária.

Funcionários do Rotary bem informados 
sobre suas regiões, sendo especializados 
em treinamento, normas e procedimentos, 
recursos e ferramentas do Rotary.

Agrupamento de distritos definido pelo 
Conselho Diretor do RI e estabelecido no 
Regimento Interno da organização com o 
propósito de indicar diretores e eleger os 
membros da Comissão de Indicação para 
Presidente do RI.

secretário-geral

Seminário de 
Treinamento de 

Governadores 
Eleitos (GETS)

Seminário de 
Treinamento 

de Presidentes 
Eleitos (PETS)

SHARE 

Sociedade Paul 
Harris

Suporte a Clubes 
e Distritos (CDS) 

zona

seja realizada. O Regimento Interno 
Recomendado para o Clube deixa a critério 
de cada clube qual deve ser o seu quórum 
para fins de votação.

Clubes para universitários e jovens 
profissionais com 18 anos ou mais que 
querem entrar em ação por meio de serviços 
comunitários e internacionais, desenvolver 
habilidades profissionais e de liderança, 
e fazer amizades no mundo todo. Os seus 
associados são chamados de rotaractianos. 
Esses clubes podem ser patrocinados por 
um Rotary Club ou outro Rotaract Club ou 
abertos diretamente por seus associados 
fundadores. 

Associado representativo de um Rotaract Club.

Associado representativo de um Rotary Club.

A organização como um todo, não incluindo 
a Fundação Rotária.

Unidade independente do Rotary 
International, sujeita a certas aprovações 
pelos Estatutos do RI.

Funcionários do Rotary International e  
da Fundação Rotária lotados na Sede 
Mundial e nos escritórios internacionais do 
Rotary liderados pelo secretário-geral.

Rotaract Clubs

rotaractiano 

rotariano

Rotary 
International (RI)

Rotary 
International na 

Grã-Bretanha e 
Irlanda (RIBI)

Secretaria
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