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omo a maioria dos 
rotarianos, você se 
tornou sócio de um 
Rotary Club para ajudar 
a melhorar a qualidade 

de vida em sua comunidade e 
internacionalmente. Este ano, 
Rotary comemora 100 anos 
de importantes conquistas no 
mundo todo, graças à atuação 
exemplar de pessoas como você.

As pesquisas mostram que 
quanto mais envolvidos em 
atividades rotárias, mais 
comprometidos e conectados 
os rotarianos ficam em relação 
a seus clubes e à organização. 
Doe seu tempo e habilidades 
em benefício daquilo que for 
importante para você e para a 
sociedade.

Eis algumas idéias de como se 
tornar mais ativo em seu clube e 
em outras atividades rotárias:

• Fazer parte de uma ou mais 
comissões do clube

• Manter-se informado sobre os 
acontecimentos do clube

• Sentar-se com diferentes 
pessoas a cada reunião para 
conhecer todos em seu clube

• Participar em projetos de 
prestação de serviços do 
clube, chamando sua família 
para tomar parte sempre que 
possível 

• Quando não puder 
comparecer a uma reunião, 
recuperar a freqüência em 
outro clube e informar sobre 
os assuntos relevantes de que 
tomou conhecimento

• Comparecer à conferência 
distrital e aproveitar para 
conhecer rotarianos de outros 
clubes

• Colaborar com as atividades 
pró-juventude patrocinadas 
pelo seu clube, como o 
Rotaract e Interact

• Juntar-se a um Grupo de 
Companheirismo do Rotary

• Receber um estudante de 
Intercâmbio de Jovens ou 
equipe de Intercâmbio de 
Grupos de Estudos

• Comparecer à convenção 
do RI e desfrutar a 
internacionalidade do Rotary

otary é uma 
organização grande e 
por vezes complexa. 
Aprenda mais sobre o 
Rotary ao:

• Visitar o E-learning Center 
na versão em português do 
site do Rotary (www.rotary.
org), onde encontrará diversos 
módulos dirigidos a novos 
sócios

• Navegar no site do Rotary 
para encontrar informações 
atualizadas

• Ler as edições das revistas 
rotárias e os informativos de 
clube e distrito

• Explorar o site de seu distrito e 
se inteirar sobre as atividades 
que implementa

• Encomendar os seguintes 
materiais usando a versão 
impressa ou on-line do 
Catálogo:

 Noções Básicas do Rotary 
(595-PO)*

 ABC do Rotary (363-PO)

 Fundação Rotária — Guia 
de Referência (219-PO)*

 Comunidades em Ação: 
Guia para Desenvolvimento 
de Projetos (605A-PO)*;

 Guia sobre Oportunidades 
de Prestação de Serviços 
(605B-PO)*

 Isto É Rotary (vídeo)  
(449-PO)

 * Disponíveis para download 

O site do Rotary (www.rotary.org) 
oferece links a sites de distritos 
e fornece informações sobre os 
programas do RI e da Fundação 
Rotária. Muitos dos serviços do 
Rotary podem ser acessados 
através da internet, como 
inscrição para a convenção e 
contribuições à Fundação Rotária. 

Também são oferecidos aos 
rotarianos diversos recursos, 
como publicações que abrangem 
todos os aspectos do Rotary e 
da Fundação. Para acessar o 
catálogo on-line, clique no link 

“Shop”, na homepage do  
site, ou contate o  
secretário do  
clube para  
receber um  
exemplar  
impresso.
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A
s respostas às ques-
tões abaixo podem 
ajudá-lo a se tornar 
mais ativo e informa-
do sobre o Rotary:

• Em que comissão de clube 
minhas habilidades poderiam 
ser úteis?

• Quais projetos de serviços 
à comunidade estão sendo 
patrocinados pelo clube?

• O clube participa de algum 
programa do RI, como 
Intercâmbio de Jovens, 
Rotaract ou RYLA? 

• Quem são os dirigentes do 
clube?

• Quem poderia ser meu 
mentor no clube para 
esclarecer possíveis dúvidas?

• Quais oportunidades existem 
no clube para prestação de 
serviços internacionais?

• Poderei servir como anfitrião 
em reuniões de clube?

• Como posso descobrir onde 
recuperar a freqüência de 
reuniões perdidas?

• Quando será a conferência 
distrital?

PERGUNTE 
a alguém de   

seu clube

ais de 32.000 
Rotary Clubs 
em 168 países 
compõem o Rotary 
International, 

associação que apóia o trabalho 
de prestação de serviços de 
seus clubes-membro, os quais 
trabalham independentemente 
para atender às variadas 
necessidades das respectivas 
comunidades. Através do RI, os 
rotarianos têm acesso a uma 
rede internacional de clubes que 
trabalham independentemente, 
mas também em cooperação uns 
com os outros, no atendimento 
das mais diversas necessidades 
em todo o mundo.

Rotary International é 
administrado por um conselho 

diretor integrado por 19 
rotarianos de diferentes partes 
do mundo. As operações 
diárias são monitoradas pela 
secretaria do RI, gerida pelo 
secretário geral e localizada 
em Evanston, nos arredores de 
Chicago, em Illinois, EUA. Além 
do escritório em Evanston, a 
secretaria compreende os 
escritórios internacionais da 
Argentina, Austrália, Brasil, 
Coréia do Sul, Grã-Bretanha 
(RIBI), Índia, Japão e Suíça. É da 
responsabilidade da secretaria 
e de seus aproximadamente 
600 funcionários atender os 
rotarianos em seus clubes e 
distritos. Informações de contato 
dos funcionários encontram-se 
no site do Rotary.

O braço filantrópico da 
associação é a Fundação Rotária 
do Rotary International, que 
fornece verbas aos clubes 
para prestação de serviços 
humanitários e financia 
programas de intercâmbio, de 
forma a promover a compreensão 
internacional e a boa vontade. É 
a generosidade de rotarianos que 
possibilita à Fundação Rotária 
doar milhões de dólares todos 
os anos para projetos de clubes 
e distritos, tanto local quanto 
internacionalmente. A entidade 
também patrocina o maior 
programa internacional privado 
de bolsas de estudos.

V
ários eventos realizados 
ao longo do ano no 
clube, distrito, ou inter-
nacionalmente podem 
ajudar rotarianos a se 

envolver mais com o Rotary. Além 
das reuniões semanais de clube, 
é sugerida a presença em um ou 
mais dos eventos abaixo:  

• Assembléia do clube — 
Reunião para todos os sócios, 
realizada de quatro a seis 
vezes ao ano com ênfase em 
estratégias de planejamento, 
orientação do quadro social, 
entre outros aspectos 

• Conferência distrital —  
Encontro anual, de dois a 
três dias, aberto a todos os 
rotarianos do distrito e suas 
famílias

• Seminário distrital do quadro 
social — Encontro de um dia 
aberto a todos os rotarianos 
para auxiliar os esforços do 
clube em atrair novos sócios  
e evitar baixas

• Seminário regional da Fun-
dação Rotária — Encontro 
de um dia para orientar a 
respeito da Fundação Rotária 
e incentivar a participação em 
seus programas

• Convenção internacional —  
Encontro de quatro dias, 
realizado em maio ou 
junho em diferentes partes 
do mundo, que oferece 
oportunidades inigualáveis de 
companheirismo internacional

Rotary precisa de você. Sua 
participação é vital ao sucesso 
da entidade e ao crescimento 
dos rotarianos. Por isso, torne-se 
atuante agora mesmo. Você é 
essencial ao Rotary. 

ÂMBITO
Rotary International e 

Fundação Rotária
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Tamanho médio dos clubes
O número médio de sócios nos clubes mundialmente foi 45 em 2002

Idade/Sexo dos sócios
O número médio de sócios nos clubes mundialmente foi 
45 em 2002

Dados sobre o Rotary

1.  Nos últimos 10 anos, Rotary Clubs:

 •  Implementaram cerca de 1,8 milhão de projetos

 •  Ofereceram 253 milhões de horas de serviços 
voluntários

 •  Gastaram entre US$5,7 bilhões e 10 bilhões em 
projetos humanitários

  Dados de levantamento sobre prestação de serviços conduzido no 
segundo trimestre de 2005

2.  A Fundação Rotária é a entidade privada que mais 
outorga bolsas de estudos 

 •  Número de bolsas oferecidas em 2004-05: 844

 •  Valor total em dólares das bolsas concedidas em 
2004-05: $18.850.968

3.  Em 2004-05 dois novos países passaram a fazer 
parte do mundo rotário: Guiné Equatorial e 
Tadjiquistão

No de clubes e sócios
em 30 de junho de 2005
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No de sócios por região
em 30 de junho de 2005

423.081

EUA, Canadá e  
Ilhas do Caribe

324.439

Europa
89.769

Índia

49.329

Coréia

103.276

Japão

21.398

Filipinas
41.619

Sudeste da 
Ásia

32.220

Oriente Médio 
e África

46.269

Austrália,  
Nova Zelândia e 
Ilhas do Pacífico
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América Latina
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Dias das reuniões semanais mundialmente

Horário das reuniões semanais mundialmente

Sábado 2% Domingo 1%

Sexta-feira
Segunda-

feira
18%

Terça-
feira
25%

Quarta-feira
21%
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23%

10%

Hora do 
almoço

1100-1400
40%

À noite
1900+
41%

De manhã
0600-0900
9%

À tarde
1600-1800

10%
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