
“A gratificação advinda do Rotary é
proporcional aos seus esforços em
prol da organização.”

fundador do Rotary
— Paul P. Harris,



Seu Começo
em Rotary

Orientação aos proponentes

Obrigado por possibilitarem a outros o privilégio da
filiação ao Rotary!

Você pode ajudar os novos sócios a envolver-se com
o Rotary de inúmeras maneiras, segundo os cos-
tumes locais. Seguem abaixo sugestões que lhe
poderão ser úteis. Queira preencher esta página,
assinando-a e encaminhando-a ao presidente do
clube.

■ Apresente o novo sócio aos dirigentes do clube.

■ Descreva o sistema de comissões.

■ Ofereça-se para acompanhar o novo sócio em sua
primeira reunião do clube, em reunião de outro
clube, caso haja necessidade de recuperar
freqüência, e na conferência distrital.

■ Instrua o novo rotariano quanto aos requisitos
de freqüência.

■ Ajude-o em sua primeira palestra sobre
“classificações”.

■ Oriente-o sobre os programas da Fundação Rotária.

■ Esforce-se ao máximo para manter o interesse do
novo sócio. Mantenha contato com ele e procure
incentivá-lo a envolver-se com as atividades do clube.

Utilizei as sugestões apresentadas.

Proponente

Nome do novo rotariano

Queira assinar e devolver o formulário ao presi-
dente do seu clube. Solicitamos também que
preencha as páginas 1 e 2 e entregue este folheto
ao novo sócio.



O Rotary é uma organização de executivos e profissio-
nais, unidos no mundo inteiro, que prestam serviços
humanitários, fomentam elevado padrão de ética em
todas as profissões e ajudam a estabelecer a boa
vontade e a paz no mundo. Isto está exemplificado em
dois lemas do RI: “Dar de Si Antes de Pensar em Si” e
“Mais Se Beneficia Quem Melhor Serve”.

Este folheto foi elaborado com o intuito de oferecer
aos novos sócios um panorama da história da organiza-
ção, bem como informações sobre seus programas,
estrutura e os privilégios reservados aos rotarianos.
Além disso, contém sugestões sobre como envolver sua
família nas atividades do Rotary e expandir o seu
conhecimento, e o de seus familiares, sobre a entidade.

O emblema do Rotary possibilita a identificação de
rotarianos em todo o mundo. A roda dentada significa
que cada rotariano é um trabalhador fervoroso
empenhado na prestação de serviços aos seus
semelhantes.
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Nome do novo rotariano

Data de admissão

Classificação

Comissão da qual será membro

Os sócios deste Rotary Club — um dos 29.000 clubes
em 159 países e 35 áreas geográficas — o recebem de
braços abertos e o convidam a participar ativamente
das atividades de prestação de serviços e companhei-
rismo deste clube.

O Rotary Club de 

foi admitido ao Rotary International na seguinte

. Conta agora com  sócios.
Data

Proponente

Presidente do clube

Data

Bem-vindo
ao Rotary!
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Este clube já patrocinou as seguintes atividades e
projetos:

Locais e horários de reuniões de Rotary Clubs mais
convenientes para recuperação de freqüência:



3

O Rotary foi fundado em Chicago, Illinois, EUA, no dia
23 de fevereiro de 1905. Seu fundador, Paul P. Harris,
advogado, reuniu-se naquela data com três amigos —
Silvester Schiele, distribuidor de carvão; Gustavus E.
Loehr, engenheiro de minas; e Hiram E. Shorey,
alfaiate. O objetivo de Paul era promover o
companheirismo entre homens de negócios.

As reuniões do grupo eram realizadas em rodízio, no
local de trabalho de cada um, e por isso o clube por
eles constituído passou a chamar-se “Rotary”. Para que
o clube fosse representativo da comunidade, somente
um líder de cada profissão ou negócio poderia ser
admitido, dando início, dessa maneira, ao sistema de
classificações usado na seleção do quadro social.

Embora a idéia original tenha sido a promoção do
companheirismo, a prestação de serviços aos necessita-
dos tornou-se a marca registrada da organização. Cada
clube implementa atividades nas quatro Avenidas de
Serviços: Serviços Internos, Serviços Profissionais,
Serviços Comunitários e Serviços Internacionais, as
quais têm por base as quatro subdivisões do Objetivo
do Rotary.

As Quatro Avenidas de Serviços

Começo
modesto,
impacto
internacional

Sócios fundadores do
Rotary (da esquerda para a

direita): Silvester Schiele,
Paul P. Harris, Hiram E.

Shorey e Gustavus E. Loehr.
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O Rotary International incentiva os clubes a focalizar
suas atividades de prestação de serviços comunitários
em áreas específicas, como o combate à fome e à
violência, alfabetização, prevenção do uso de drogas e
da Aids, atendimento das necessidades infantis,
assistência aos idosos e proteção do meio ambiente
(através de um programa intitulado Preserve o Planeta
Terra).

SCM NRDC Voluntários Intercâmbio
do Rotary de Jovens

Os programas do Rotary International, tais como o de
Serviços à Comunidade Mundial, Núcleos Rotary de
Desenvolvimento Comunitário e Voluntários do Rotary
unem as comunidades necessitadas aos Rotary Clubs e
indivíduos dispostos a prestar assistência. Há também
programas do RI populares entre os jovens: Interact,
Rotaract, Intercâmbio de Jovens e Prêmios Rotários de
Liderança Juvenil. Além disso, o Rotary promove a

Programas
do Rotary

O Objetivo do Rotary
é estimular e fomentar o Ideal de Servir, como base de todo empreen-
dimento digno, promovendo e apoiando:

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

Segundo. O reconhecimento do mérito de toda ocupação útil e a
difusão das normas de ética profissional;

Terceiro. A melhoria da comunidade pela conduta exemplar de cada
um na sua vida pública e privada; e

Quarto. A aproximação dos profissionais de todo o mundo, visando a
consolidação das boas relações, da cooperação e da paz entre as
nações.
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confraternização mundial através de Intercâmbios
Rotários da Amizade e dos Grupos Profissionais e
Recreativos do Rotary.

Com as contribuições financeiras oferecidas por
rotarianos e amigos do Rotary, a Fundação Rotária
oferece subsídios humanitários a projetos inovadores.
Através do Pólio Plus, o programa mais conhecido do
Rotary, a organização tem contribuído para a
erradicação da poliomielite. Outras iniciativas importan-
tes incluem os Subsídios “Saúde, Fome e Humanidade”
(3-H), Subsídios Equivalentes e os programas Pró-Paz.

      Fundação Rotária do Rotary International Pólio Plus

As Bolsas Educacionais da Fundação Rotária constituem
a mais antiga iniciativa educacional da entidade e o
maior programa do mundo de outorga de bolsas de
estudos patrocinadas com fundos privados. A Fundação
também oferece subsídios para professores universitá-
rios lecionarem em países em desenvolvimento e
possibilita o intercâmbio de equipes de empresários e
profissionais através do programa Intercâmbio de
Grupos de Estudos.

De um começo modesto, o Rotary expandiu rapidamen-
te no mundo inteiro e conta atualmente com quase 1,2
milhão de rotarianos. O Rotary International, a primeira
associação mundial de clubes de prestação de serviços,
promove o companheirismo e oferece assistência em
todos os continentes.

A PROVA QUÁDRUPLA
Do que nós 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?

A Prova Quádrupla foi elaborada pelo rotariano Herbert J. Taylor.
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Dados
Históricos do
Rotary

1905 O primeiro Rotary Club é fundado em Chicago, Illinois,
EUA.

1910 Realiza-se em Chicago a primeira convenção do Rotary.
É fundado em Winnipeg, Manitoba, Canadá, o primeiro
Rotary Club fora dos EUA.

1911 Os primeiros clubes europeus são estabelecidos em
Dublin, na Irlanda; Belfast, na Irlanda do Norte e
Londres, na Inglaterra.

1917 Lançado o Fundo de Dotações, que dará origem à
Fundação Rotária.

1919 Rotary surge na América do Sul e na Ásia, com a
fundação de um Rotary Club em Montevidéu, Uruguai, e
outro em Manila, Filipinas.

1921 Estabelecimento de Rotary Clubs em Melbourne, na
Austrália, e em Johanesburgo, na África do Sul.

1933 A Prova Quádrupla é formulada pelo rotariano
Herbert J. Taylor.

1947 Falece Paul Harris, o fundador do Rotary. A primeira
Bolsa Educacional da Fundação Rotária é concedida.

1978 Tem lugar a convenção do RI em Tóquio, até então a
maior de todas, com 39.834 participantes.

1985 Lançamento do programa Pólio Plus para imunizar
crianças contra a poliomielite.

1989 O conselho de legislação autoriza a admissão de
mulheres nos Rotary Clubs.

1997 O Rotary passa a estar representado na Antártida, com a
fundação do Rotary Club de Base Marambio.
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Todo Rotary Club é uma associação de líderes de
negócios e profissionais, formada em determinada
comunidade com a finalidade de desenvolver o
companheirismo e prestar serviços. Cada clube conta
com um presidente e um conselho diretor, eleitos
anualmente. Seus sócios são indivíduos idôneos, de
excelente reputação, que sejam, ou tenham sido, antes
de aposentar-se, proprietários, sócios, administradores
ou gerentes de estabelecimento comercial, ou líderes
empresariais ou profissionais.

Para fins administrativos, o Rotary International foi
dividido em distritos rotários, cada um deles com um
certo número de Rotary Clubs. Cada distrito é liderado
por um administrador do RI, o governador, cuja função
é atender as necessidades dos clubes. O governador é
indicado pelo distrito, normalmente durante a confe-
rência distrital, e eleito para um mandato de um ano
na convenção internacional do RI. A conferência
distrital, realizada anualmente, reúne os rotarianos do
distrito em atividades de companheirismo e possibilita
a discussão de tópicos relacionados aos clubes e ao
Rotary International.

O Rotary International é uma associação mundial de
Rotary Clubs, liderada por um conselho diretor
formado pelo presidente e presidente eleito do RI e 17
diretores provenientes de diversos países. Os diretores
servem por um mandato de dois anos e são eleitos na
convenção internacional do RI, um evento anual
realizado em diferentes cidades do mundo. A conven-
ção permite aos rotarianos participar dos empreendi-
mentos da organização, expandir o companheirismo
internacional e seus conhecimentos sobre o Rotary.

O conselho de legislação, o órgão legislativo do Rotary
International, reúne-se trienalmente em países
diferentes. Os clubes de cada distrito elegem um
rotariano para representá-los nesse conselho. Entre as
alterações aprovadas por esse órgão podemos citar as
seguintes: em 1995, passou-se a permitir que aposen-
tados afiliassem-se ao Rotary com base nos serviços
profissionais por eles realizados no passado, e em
1998, determinou-se que os rotarianos poderiam
recuperar freqüência participando de projetos de
prestação de serviços do clube.

Como está
organizado
o Rotary
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Rotarianos de todo o
mundo.

A sede mundial do Rotary International está localizada
em Evanston, Illinois, EUA, em um subúrbio de Chicago,
e conta com uma equipe internacional de funcionários,
liderada por um secretário geral e com centros de
serviços em Parramatta, Austrália; São Paulo, Brasil;
Délhi, Índia; Tóquio, Japão; Zurique, Suíça; Buenos Aires,
Argentina; Seul, Coréia; e Manila, Filipinas.
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■ participar de atividades de companheirismo com
indivíduos que compartilham os mesmos ideais

■ propor novos sócios para filiação ao clube

■ servir a comunidade e contribuir para o aperfeiçoamen-
to de sua profissão

■ promover o companheirismo internacional

■ entrar em contato com empresários e profissionais

■ participar de programas interessantes durante as
reuniões semanais

■ desenvolver a capacidade de liderança ao servir nas
comissões

■ relacionar-se com outros rotarianos ao recuperar
freqüência nos demais Rotary Clubs, local e inter-
nacionalmente

■ participar da conferência distrital e da convenção do
Rotary International

Cada privilégio vem acompanhado de responsabilida-
des. Por exemplo, propor novos sócios é ao mesmo
tempo um benefício e uma obrigação. Da mesma
forma, a participação nas reuniões semanais é uma
oportunidade para travar amizades e expandir os
conhecimentos sobre o Rotary e também uma respon-
sabilidade. Os rotarianos são excluídos do Rotary
automaticamente se faltarem a quatro reuniões
consecutivas sem recuperar freqüência ou se participa-
rem de menos de 60% das reuniões durante um dos
semestres do ano fiscal do clube sem autorização do
conselho diretor.

Seus
privilégios
como rotariano
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Como o Rotary muitas vezes toma parte do tempo
normalmente dedicado à família ou ao trabalho, é
importante que os membros da família do rotariano
tenham algum conhecimento sobre a organização.
Compartilhar este folheto com seus familiares pode ser
o primeiro passo.

A maneira como a família pode envolver-se com o
trabalho do Rotary varia de um clube a outro e de país
para país. Por exemplo, em algumas comunidades os
cônjuges dos rotarianos apóiam as atividades de
prestação de serviços do clube, formando associações
independentes do Rotary International.

Os cônjuges e filhos de rotarianos podem participar de
uma série de programas interessantes do RI, inclusive o
Intercâmbio de Jovens, Grupos Profissionais e Recreati-
vos do Rotary, Intercâmbio Rotário da Amizade,
Hospitalidade Pré e Pós-Convenção. Entretanto, não
são elegíveis para participar de outros, como por
exemplo, o de Bolsas Educacionais da Fundação
Rotária.

Seguem sugestões sobre como integrar os membros de
sua família no Rotary:

■ Apresente a sua família aos companheiros rotarianos
sempre que tiver a oportunidade.

■ Convide seus familiares para participar de uma reunião
de clube.

■ Informe a sua família sobre as diversas atividades e
projetos de clube.

■ Convide à sua casa ou a uma atividade social partici-
pantes do Intercâmbio de Jovens ou beneficiários das
Bolsas Educacionais do Rotary, patrocinados ou
recebidos pelo seu clube ou distrito.

■ Inclua a sua família em todas as atividades apropriadas,
como eventos sociais e projetos de prestação de
serviços.

■ Incentive seu cônjuge — e filhos, quando apropriado
— à conferência distrital, às conferências regionais e à
convenção do Rotary International.

Começando
Juntos
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■ Incentive seus filhos a se associar ao Interact (para
pessoas de 14 a 18 anos de idade) ou Rotaract (para
pessoas de 18 a 30 anos de idade).

Interact  Rotaract

O Rotary International produz uma série de materiais
impressos e audiovisuais. Dentre as publicações gerais
encontram-se “Literatura Básica do Rotary” (990-PO),
“Compêndio Histórico do Rotary” (334-PO), “Oportuni-
dades para Servir” (375-PO) e “ABC do Rotary” (363-
PO). Os recursos audiovisuais incluem a fita cassete
“Rotary em 60 Minutos” (512-PO) e os vídeos “Descubra
o Rotary” (867-PO) e “Introdução ao Rotary” (449-PO).

Dentre os periódicos estão a THE ROTARIAN, revista
mensal oficial do Rotary desde 1911, e as revistas
regionais publicadas em vários idiomas; o “Rotary
Hoje”, jornal publicado cinco vezes por ano para os
Rotary Clubs e líderes rotários; o Rotary News Basket,
um boletim semanal, divulgado em forma impressa e
eletrônica. Outro recurso útil atualizado regularmente é
o site do Rotary na Internet (http://www.rotary.org).

Três publicações especiais que servem como material de
referência aos rotarianos são: o “Manual de Procedi-
mento” (035-PO) que é revisado a cada três anos; o
Official Directory (007-PO), que é atualizado todos os
anos, contém a lista de clubes, horários das reuniões de
clube, dirigentes de clubes, administradores do RI e
fornecedores licenciados do RI; e o “Catálogo”
(019-PO), com a descrição, preços e idiomas nos quais
são produzidos os materiais e publicações do RI. (Os
números e iniciais apresentados entre parênteses
indicam o número de referência da publicação e o
respectivo idioma.)

Aprendo
mais sobre
o Rotary
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Anotações



333-PO—(898)

One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698, EUA


