
Rotary International, a mais 
antiga organização dedicada à 
prestação de serviços, goza de 
prestigiosa reputação e engloba 
31.000 clubes espalhados por 
mais de 165 países. Esses clubes 
são integrados por executivos 
e profissionais liberais que 
ofertam seu tempo e talentos 
para servir a suas comunidades 
e ao mundo. O lema maior da 
organização, Dar de Si Antes de 
Pensar em Si, personifica o espí-
rito humanitário que anima mais 
de 1,2 milhão de rotarianos 
que desfrutam companheirismo 
entre si e participam de proje-
tos exemplares de prestação de 
serviços comunitários e interna-
cionais, os quais caracterizam o 
Rotary mundialmente.

Rotary ostenta uma rica e 
complexa tradição e estru-
tura organizacional, com 
programas e costumes que a 
princípio podem ser difíceis de 
entender, principalmente para 
quem é novo na organização. 
Apresentamos a seguir alguns 
fatos fundamentais sobre o 
Rotary que possibilitam ao lei-
tor se inteirar um pouco mais 
sobre a entidade e, mais uma 
vez, sentir orgulho por perten-
cer a tão destacada organização.

rotary — noções básicas



Rotary é essencialmente uma organização que conta com o trabalho de base dos rotarianos que 
se dedicam a projetos implementados pelos Rotary Clubs. A estrutura distrital e internacional 
foi elaborada para apoiar os clubes nas atividades de prestação de serviços em suas comunidades 
e no exterior.  

CLUBES — Rotarianos são sócios de Rotary Clubs que, por sua vez, estão ligados ao Rotary 
International (RI). Cada clube escolhe seus dirigentes e goza de considerável autonomia, respei-
tando os estatutos e regimento interno da organização.

DISTRITOS — Os clubes estão agrupados em 529 distritos, cada qual liderado por um gover-
nador, que junto com os governadores assistentes e as várias comissões formam a liderança 
distrital que apóia os clubes.

CONSELHO DIRETOR — Entre os 19 rotarianos que compõem o conselho diretor do RI 
figuram o presidente atual da organização e o presidente eleito. Referido conselho reúne-se  
trimestralmente para tomar decisões que ditam os caminhos da organização. O Presidente do 
RI, eleito anualmente, cria o lema e a ênfase que serão a tônica de seu mandato.

SECRETARIA DO RI — Rotary International está sediado em Evanston, cidade vizinha de 
Chicago, no estado de Illinois, Estados Unidos. A organização possui sete escritórios interna-
cionais localizados na Argentina, Austrália, Brasil, Índia, Japão, Coréia e Suíça. O escritório 
do RI para a Grã-Bretanha e Irlanda fica na Inglaterra, e atende os clubes e distritos da região 
do RIBI. O secretário geral é o responsável pela administração da entidade, comandando um 
quadro de cerca de 600 funcionários lotados na sede mundial que trabalham para atender os 
rotarianos de todo o mundo. 

1905 

O advogado Paul Harris e três ami-
gos reúnem-se em Chicago no dia 
23 de fevereiro, iniciando o Rotary 
Club de Chicago e o movimento 
rotário.

1906

O Rotary Club de Chicago ajuda a 
construir um sanitário público nas 
cercanias da prefeitura da cidade. 
Este foi o primeiro projeto do Rotary.

1910-11

Paul Harris é eleito o primeiro 
presidente da National Association 
of Rotary Clubs durante a primeira 
Convenção do Rotary.

1911-13

Clubes são fundados no Canadá, 
Grã-Bretanha e Irlanda; a orga-
nização altera seu nome para 
International Association of Rotary 
Clubs.  

          “Quanto mais  

      conheço o Rotary,  

                      mais o amo.”

                     – Michael P. Slevnik, EUA

 “Rotary nos permite  

        retribuir à comunidade,  

    tudo o que ela nos dá;  

            é bom saber que faço  

  parte de um exército do bem.”

        – Deanna Ann Duguid, Indonésia

| o rotary |



1915-16

Fundação do primeiro clube de  
língua não-inglesa em Cuba.

1916-17

O presidente Arch Klumph propõe 
o estabelecimento de um fundo de 
dotações, precursor da Fundação 
Rotária. 

1942-43

Londres sedia conferência do 
Rotary para promover intercâmbio 
cultural e educacional, inspirando a 
criação da Unesco.

1945-46

Representado por 49 rotarianos, 
Rotary desempenha importante 
papel no estabelecimento da ONU.

CELEBRANDO 100 ANOS  
DE SERVIÇOS ROTÁRIOS

No dia 23 de fevereiro de 2005 o 
Rotary estará completando 100 anos de 
existência. Tão jubilosa ocasião será  
celebrada em alto estilo pelos rotarianos, 
que utilizarão ainda mais suas nobres 
qualidades rotárias na prestação de servi-
ços e desfrutando companheirismo. 

Em 2003, os Rotary Clubs lançaram 
vasta gama de projetos do centenário, 
elaborados para atender necessidades 
específicas das respectivas comunidades, 
destacar o envolvimento rotário no 
mundo e relatar nossa rica história. Um 
Rotary Club da Turquia está envolvido 
em projeto de água potável que abaste-
cerá 21 aldeias, viabilizando o consumo 
para 5.000 habitantes. Um Rotary 
Club da Inglaterra está consertando 
computadores para doá-los a escolas e 
organizações comunitárias. No Marrocos, 
rotarianos estão instalando centro para 
tratamento de vítimas de queimaduras. 

Para dar destaque ao Centenário do 
Rotary, muitos estão participando ativa-
mente do programa Clubes Irmãos que 
incentiva Rotary Clubs de diferentes 
países a formar parcerias. O ano do 
centenário tornará possível a parceria 
entre clubes do Japão e da Tailândia em 
projeto para um hospital de aidéticos 
tailandeses. Clubes do Canadá e de 
Honduras unirão forças para a formação 
de uma biblioteca infantil ambulante em 
Honduras. Além disso, diversos clubes 
irmãos estão organizando Intercâmbios 
Rotários da Amizade. Essas iniciativas 
visam difundir a mensagem humanitária 
do Rotary nos quatro cantos do planeta, 
tornando o mundo um lugar melhor de 
se viver. 

          “Quanto mais  

      conheço o Rotary,  

                      mais o amo.”

                     – Michael P. Slevnik, EUA
O clube é a pedra angular do Rotary. Rotary Clubs eficazes possuem quatro características 
principais: mantêm ou aumentam o quadro social, participam de projetos de prestação de 
serviços que beneficiam a comunidade local e de outros países, apóiam a Fundação Rotária 
contribuindo financeiramente e participando de seus programas, e desenvolvem líderes capa-
zes de servir ao Rotary além dos limites de clube.

O que os rotarianos recebem do Rotary depende em larga escala do que investem nele. 
Muitos requisitos para associação visam fazer com que os sócios desfrutem as oportunidades 
de crescimento oferecidas pela organização.

FREQÜÊNCIA — O comparecimento às reuniões semanais de clube permite aos rotarianos 
vivenciar caloroso companheirismo e enriquecer seus conhecimentos pessoais e profissionais. 
Quando estiverem impossibilitados de comparecer a uma reunião, podem recuperar a fre-
qüência em qualquer Rotary Club do mundo. Para saber os locais e horários de reunião de 
todos os Rotary Clubs basta consultar o Official Directory ou a seção Club Locator, no site 
do Rotary (www.rotary.org).

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS — Ao participar dos projetos de prestação de serviços do 
clube, os sócios aprendem sobre o envolvimento da organização em projetos locais e interna-
cionais, e oferecem seu tempo e talento como voluntários. 

RECRUTAMENTO E RETENÇÃO DOS SÓCIOS — Para fortalecer os clubes, todo 
rotariano deve procurar recrutar pessoas ao Rotary. Novos sócios podem trazer amigos ou 
colegas às reuniões ou convidá-los a participar de projetos de prestação de serviços. O valor 
do Rotary é patente e a melhor maneira de estimular o interesse de sócios potenciais é deixá-
los experimentar o companheirismo rotário em primeira mão. Manter os sócios motivados 
com o Rotary é outra tarefa importante. Um ambiente de camaradagem no clube e o enga-
jamento em projetos são as melhores maneiras de fazer com que os rotarianos não percam o 
interesse pelo Rotary.

“Graças ao Rotary, minhas contribuições são multiplicadas para  

          que haja um mundo melhor. Com ele, não me sinto sozinho.”

       – Fernando Aguirre Palacios, Equador

| responsabilidades do sócio | ORGULHE-SE DE SER ROTARIANO



Desde sua fundação, muitos princípios básicos têm sido desenvolvidos para que os rotarianos 
atinjam o ideal de prestação de serviços e altos padrões de ética.

O OBJETIVO DO ROTARY, formulado pela primeira vez em 1910 e adaptado à medida em 
que a missão da entidade se expandia, define sucintamente o propósito da organização e as res-
ponsabilidades dos rotarianos. 

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

PRIMEIRO.  O desenvolvimento do companheirismo como elemento capaz de proporcio-
nar 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 vida pública e 
privada;

QUARTO.  A aproximação dos profissionais de todo o mundo, visando a consolidação das 
boas relações, da cooperação e da paz entre as nações.

PRINCÍPIO DE CLASSIFICAÇÃO: Sistema que garante que o quadro social de cada clube 
esteja representado por pessoas dos ramos de negócios e profissões existentes na comunidade. 
Sob este sistema, cada sócio é classificado de acordo com sua ocupação, e o número de sócios em 
cada classificação é limitado de acordo com o tamanho do clube. O benefício dessa estrutura é a 
diversidade profissional que estimula a vida social do clube e aumenta as chances deste de execu-
tar projetos diferenciados, por poder contar com as experiências dos rotarianos.

1946-47 

Paul Harris falece em Chicago. 
Doações feitas em homenagem 
póstuma são utilizadas para  
programa de bolsas de estudo.

1948-49

Rotary envia os primeiros 18 
bolsistas para estudar no exte-
rior, acontecimento que marcou 
o início do programa de Bolsas 
Educacionais.

1962-63

Primeiro Interact Club é formado em 
Melbourne, no estado da Flórida, 
Estados Unidos. É lançado o pro-
grama de Serviços à Comunidade 
Mundial.

1965-66

Início dos programas de Subsídios 
Especiais (agora chamados 
de Subsídios Equivalentes) e 
Intercâmbio de Grupos de Estudos.

| princípios que norteiam o rotary |

A PROVA QUÁDRUPLA — Venerada e seguida por rotarianos no mundo todo, foi cunha-
da pelo rotariano Herbert J. Taylor em 1932 e traduzida para mais de 100 idiomas.

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?

AVENIDAS DE SERVIÇOS — As 
Quatro Avenidas de Serviços, oriundas 
do Objetivo do Rotary, dão sustentação 
às atividades de clube e dividem-se em:

•   Serviços Internos: enfoque no forta-
lecimento do companheirismo e no 
funcionamento eficaz do clube.

•   Serviços Profissionais: incentivam 
rotarianos a servir aos outros através 
de suas ocupações e da obediência a 
altos padrões de ética.

•   Serviços à Comunidade: ativida-
des empreendidas pelo clube para 
melhorar as condições de vida na 
comunidade.

•   Serviços Internacionais: ações 
tomadas para expandir o alcance 
humanitário do Rotary ao redor do 
mundo e para promover a paz e a 
compreensão mundial.



PROMOVENDO A PAZ E A  
COMPREENSÃO MUNDIAL 

Trabalhar em prol da paz é uma das 
prioridades dos rotarianos. Esse com-
promisso ficou ainda mais claro com 
a criação dos Centros Rotary de 
Estudos Internacionais na área de paz e 
resolução de conflitos que oferecem a 
dezenas de estudantes a oportunidade 
de aprender táticas para o relaciona-
mento amistoso entre os povos. Graças 
às Bolsas Educacionais da Fundação 
Rotária e ao programa Intercâmbio de 
Grupos de Estudos, Rotary está fomen-
tando a compreensão entre as nações e 
mostrando como chegar aos caminhos 
da reconciliação por intermédio de diá-
logo e cooperação. 

Os Rotary Clubs estão amparan-
do refugiados e outras vítimas de 
guerra, fazendo o possível para que 
haja estabilidade em suas vidas. Um 
projeto ambicioso foi inaugurado no 
Afeganistão, onde rotarianos paquis-
taneses e americanos instituíram um 
projeto escolar de US$250.000 no leste 
do país que atenderá mais de 2.000 
estudantes — 50 por cento deles do 
sexo feminino. Rotarianos dos Estados 
Unidos estabeleceram, ainda, um centro 
de informática e compraram dicionários 
para a Universidade de Nangarhar, uma 
das maiores do Afeganistão, que antes 
se encontrava totalmente desprovida.

1968-69

Lançado o programa Rotaract.

1979-80

Subsídio da Fundação possibilita 
a imunização contra a poliomielite 
de seis milhões de crianças nas 
Filipinas, acontecimento que lançou 
as bases para a criação do progra-
ma Pólio Plus.

1984-85

Rotary lança a Campanha Pólio Plus 
para arrecadar US$120 milhões 
para imunizar as crianças do 
mundo.

1986-87

Estabelecido o programa Núcleos 
Rotary de Desenvolvimento 
Comunitário.

Interact — Organizado e patrocinado por 
Rotary Clubs, o Interact é voltado para 
jovens de 14 a 18 anos congregados em 
cerca de 9.700 clubes espalhados por 117 
países.
Rotaract — Organizado e patrocinado 
por Rotary Clubs, o Rotaract promove as 
qualidades de liderança e o desenvolvimen-
to profissional de pessoas de 18 a 30 anos 
congregadas em mais de 7.600 clubes espa-
lhados por 158 países.
Núcleos Rotary de Desenvolvimento 
Comunitário (NRDC) — Organizados e 
patrocinados por Rotary Clubs, esses grupos, 
que já somam mais de 5.500 em 71 países, 
são formados por não-rotarianos que se 
esforçam para melhorar suas comunidades.
Grupos de Companheirismo — Existem 
cerca de 85 grupos internacionais, profissio-
nais, recreativos e ligados à saúde abertos a 
rotarianos e cônjuges com interesses afins.

Intercâmbio Rotário da Amizade — 
Visitas internacionais recíprocas feitas por 
rotarianos e familiares.
Voluntários do Rotary — Rotarianos com 
habilidades específicas prestam serviços 
voluntários no exterior por curtos períodos 
de tempo.
Intercâmbio de Jovens do Rotary — 
Clubes e distritos patrocinam e hospedam 
aproximadamente 7.000 jovens de 15 a 19 
anos, que passam férias ou um ano letivo 
no exterior.
Prêmios Rotários de Liderança Juvenil 
(RYLA) — Seminários patrocinados por 
clubes e distritos que cultivam as habili-
dades de liderança em pessoas de 14 a 30 
anos.
Serviços à Comunidade Mundial  
(SCM) — Parcerias internacionais forma-
das entre clubes e distritos para fornecer 
assistência a projetos em outro país, os quais 
muitas vezes recebem subsídios da Fundação 
Rotária.
Oportunidades para Prestação de 
Serviços — Segundo o RI, clubes plane-
jando empreender atividades de prestação 
de serviços devem considerar as seguintes 
áreas: Crianças em Situação de Risco, 
Pessoas Deficientes, Saúde, Compreensão 
e Boa Vontade Internacional, Alfabetização 
e Ensino da Aritmética, Problemas 
Populacionais, Pobreza e Fome, Preserve o 
Planeta Terra e Assuntos Urbanos.

“Portar um bottom do Rotary é o cartão de visita  

                         para forjar novas amizades.”   – Edilberto Uichanco, Filipinas

ORGULHE-SE DE SER ROTARIANO| programas do ri |
Os seguintes programas ajudam rotarianos a atender necessidades de suas comunidades e 
auxiliar pessoas de outros países:



APOIO FINANCEIRO — Em 2002-03 a 
Fundação Rotária recebeu contribuições no 
valor de US$133 milhões e alocou mais de 
US$94 milhões para apoiar programas edu-
cacionais e humanitários implementados por 
clubes e distritos. Contribuições de rotarianos 
são creditadas em dois fundos: 

•   Fundo Anual para Programas, que finan-
cia os programas da Fundação, e

•  Fundo Permanente, do qual apenas os ren-
dimentos são empregados para executar os 
programas da Fundação, tática que garante 
a viabilidade em longo prazo da entidade.

Cada dólar contribuído pelos rotarianos 
ajuda a financiar os programas educacionais e 
humanitários, além dos custos operacionais, 
que permitem aos rotarianos empreender ser-
viços internacionalmente. Clubes e distritos se 
candidatam e recebem subsídios da Fundação 
para executar bons projetos no mundo todo.

Visando contar com um nível adequado de 
recursos para o financiamento dos programas 
vitais da Fundação Rotária, foi lançada a ini-
ciativa “Todos os Rotarianos, Todos os Anos” 
que visa aumentar para US$100 per capita a 
média das doações anuais a começar no ano 
do centenário. 

PROGRAMAS HUMANITÁRIOS — Os 
Subsídios Humanitários permitem a rota-
rianos potencializar seu apoio a projetos de 
prestação de serviços internacionais, como 
abertura de poços, assistência médica, alfabeti-
zação e execução de outros serviços essenciais. 
A participação dos rotarianos é a chave para o 
sucesso desses projetos.

•   Subsídios Distritais Simplificados permi-
tem aos distritos usar parte de seu Fundo 
Distrital de Utilização Controlada para 
apoiar atividades de prestação de serviços 
em benefício da comunidade local ou inter-
nacional.

•  Subsídios Individuais financiam a viagem 
de rotarianos e cônjuges, rotaractianos e 
ex-bolsistas para o planejamento ou imple-
mentação de projetos humanitários no 
exterior.

•  Subsídios Equivalentes ajudam Rotary 
Clubs e distritos a empreender projetos de 
Serviços à Comunidade Mundial com  
clubes/distritos de outro país.

•  Subsídios Blane de Imunização 
Comunitária equiparam até US$1.000 doa-
dos por Rotary Clubs e distritos dos Estados 
Unidos para que haja um aumento nos 
níveis de imunização em suas comunidades.

1987-88

Rotarianos arrecadam US$247 
milhões com a Campanha Pólio 
Plus.

1988-89

Mulheres passam a ser aceitas no 
quadro social da organização e o 
Rotary é restabelecido na Hungria e 
na Polônia.

1994-95

Hemisfério Ocidental é declarado 
livre da poliomielite.

1998-99

Estabelecidos os Centros Rotary de 
Estudos Internacionais na área de 
paz e resolução de conflitos.

   “É verdadeiramente impossível documentar a extensão do  

impacto positivo causado pelos programas humanitários da  

                            Fundação Rotária em todo o mundo.”     – Otto Austel, EUA

| a fundação rotária |
A Fundação Rotária do Rotary International é uma entidade sem fins lucrativos cuja missão é 
apoiar os esforços do RI no cumprimento do Objetivo do Rotary e na busca da paz e compre-
ensão mundial por intermédio de programas humanitários, educacionais e culturais em âmbito 
nacional e internacional.

PÓLIO PLUS — O programa Pólio 
Plus financia atividades de vacinação e 
transporte relacionadas a campanhas de 
imunização, mobilização social, vigi-
lância e exames laboratoriais com vistas 
à erradicação da poliomielite. Já tendo 
arrecadado mais de US$600 milhões em 
apoio à iniciativa, Rotary International 
tem como principais parceiros a 
Organização Mundial da Saúde, Unicef, e 
o Centro Norte-Americano para Controle 
e Prevenção de Doenças. Juntas, essas 
entidades lutam pela erradicação da pólio 
em todo o mundo até 2005, ano do cen-
tenário do Rotary International.



PROGRAMAS EDUCACIONAIS — Tais programas promovem a compreensão inter-
nacional ao congregar pessoas de diferentes países e culturas. Rotarianos participam desses 
programas, por exemplo, hospedando bolsistas ou liderando Intercâmbio de Grupos de 
Estudos.

•   Bolsas Educacionais — Este programa, o maior dentre aqueles patrocinados por enti-
dades privadas que outorgam bolsas educacionais internacionais, concede 1.000 bolsas 
anualmente a pessoas qualificadas para que estudem no exterior e atuem como embaixa-
doras da boa vontade.

•  Bolsas Rotary pela Paz Mundial — São outorgadas a pessoas para que freqüentem os 
Centros Rotary de Estudos Internacionais e aperfeiçoem seus conhecimentos na área de 
paz e resolução de conflitos.

•  Intercâmbio de Grupos de Estudos — Intercâmbio realizado entre distritos de diferentes 
países que objetiva a interação profissional e cultural de pessoas de ambos os sexos na faixa 
etária de 25 a 40 anos.

•  Subsídios Rotary para Professores Universitários — São outorgados a professores de 
nível superior para que lecionem em países de baixa renda.

Rotarianos se reúnem em vários encontros importantes para trocar idéias, celebrar sucessos, 
desfrutar companheirismo e planejar o futuro.

CONVENÇÃO DO RI — O maior desses encontros, a convenção internacional do RI, é 
realizado anualmente em maio ou junho em algum lugar do mundo rotário e dura quatro 
dias, durante os quais há apresentações de líderes da organização e mundiais, entretenimento 
típico da cultura local, e inúmeras oportunidades de vivenciar a amplitude do companheiris-
mo internacional.

CONFERÊNCIAS PRESIDENCIAIS — Realizadas em diferentes partes do mundo a cada 
ano para tratar questões determinadas pelo presidente do RI, as quais geralmente têm enfo-
que na região que estiver sediando o encontro. Essas conferências são o pano de fundo para 
discussões instrutivas e construtivas, sendo o ambiente perfeito para a formação de parcerias 
internacionais para prestação de serviços. 

CONFERÊNCIAS DISTRITAIS —  
No âmbito local, rotarianos são incen-
tivados a participar das respectivas 
conferências distritais, que unem apren-
dizado e companheirismo e permitem 
aos rotarianos influenciar o rumo dos 
respectivos distritos.

2000-01

Região do Pacífico Ocidental é 
declarada livre da poliomielite.

2001-02

Continente europeu é declarado 
livre da poliomielite.

2002-03

Rotarianos arrecadam US$119 
milhões para finalizar os trabalhos 
de erradicação da pólio até 2005.

2003-04

Rotarianos lançam projetos comu-
nitários do centenário e instituem 
o programa de Clubes Irmãos. É 
publicado livro comemorativo do 
centenário do Rotary. 

| principais reuniões |

ORGULHE-SE DE SER ROTARIANO

ERRADICANDO A PÓLIO  
DO PLANETA

O compromisso do Rotary com a erra-
dicação da poliomielite teve início em 
1979 quando um projeto, de cinco anos 
de duração, foi lançado para imunizar 
seis milhões de crianças filipinas. Em 
1985, a erradicação da pólio tornou-
se o primeiro projeto corporativo da 
organização e fez com que o Rotary 
embarcasse em ambiciosa campanha 
de captação de recursos que, até 1988, 
havia conseguido angariar US$247 
milhões. Deparando-se com uma insufi-
ciência de fundos para erradicar a pólio 
até 2005, ano do centenário do Rotary 
International, os rotarianos lançaram 
mãos à obra e captaram outros US$119 
milhões no ano rotário de 2002-03. No 
momento em que o mundo for certifica-
do como livre da pólio, as contribuições 
do Rotary para a erradicação da doença 
terão excedido US$600 milhões. Tal 
façanha não teria sido possível sem a 
colaboração de um verdadeiro exército 
de voluntários rotarianos que promo-
veram os Dias Nacionais de Imunização 
(DNIs). Esses verdadeiros heróis viaja-
ram de helicóptero e até de camelo para 
levar as preciosas gotinhas às crianças 
que residem nas partes mais remotas do 
planeta, tendo ainda que negociar cessar-
fogo em regiões em conflito para que 
os DNIs fossem efetivamente iniciados. 
Desde 1985, mais de dois bilhões de 
crianças foram imunizadas contra a pólio, 
sendo que, mundialmente, houve uma 
queda de 99 por cento na incidência da 
doença.



O poder do Rotary jaz em sua 
capacidade de conseguir atender 
a necessidades diversas, como o 
bem-estar do menor, assistência 
a refugiados, combate à pobreza, 
desenvolvimento de áreas rurais 
e erradicação da poliomielite. Essa 
gama de projetos se torna viável 
graças à diversidade do quadro 
social do Rotary que inclui homens 
e mulheres de várias idades e 
etnias. Inicialmente uma organização 
constituída de clubes exclusiva-
mente masculinos, Rotary expandiu 
seus horizontes incluindo hoje 
mulheres líderes no mundo dos 
negócios e das profissões liberais. 
Dois terços dos rotarianos residem 
fora dos Estados Unidos fazendo 
com que a diversidade cultural seja 
a mais importante característica da 
organização. 

Rotary Clubs estão alterando 
locais e horários de reunião para 
acomodar as necessidades das pes-
soas, tornando a associação mais 
atraente aos profissionais de hoje 
e utilizando o avanço da tecnologia 
para comunicar-se com os sócios, 
promover atividades e conduzir 
atividades rotárias. O web site do 
Rotary permite aos sócios conduzir 
transações rotárias on-line, além 
encomendar publicações, inscrever-
se para reuniões e aprender sobre 
a história da organização, seus 
programas e eventos. Para obter 
informações atualizadas sobre o 
Rotary visite www.rotary.org.

               “A principal razão pela qual me tornei rotariana foi  

para dar exemplo a meus filhos. Quero que aprendam o  

         significado da generosidade e do espírito de servir ao próximo.” 

                                                                     – Gina Brousseau, Canadá
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