
Por que se associar a um Rotary Club 
 
 
Contatos profissionais 
 
Um dos princípios que norteiam o Rotary desde seus primórdios é a realização de 
reuniões periódicas, com vistas à ampliação de negócios e companheirismo entre 
os sócios. Por atuarem virtualmente em todos os ramos comerciais e 
profissionais, os rotarianos representam um microcosmo das ocupações 
desempenhadas na comunidade. 
 
Oportunidades para servir 
 
Seja em saúde pública, combate à fome e à pobreza, alfabetização ou proteção 
do meio ambiente, rotarianos têm a sua disposição inúmeras possibilidades de 
prestar serviços, tanto local quanto internacionalmente. Eles são pessoas que se 
regozijam por contribuir ao bem-estar comunitário. 
 
Internacionalidade 
 
Com aproximadamente 31.000 clubes em mais de 160 países, rotarianos têm um 
excelente entendimento sobre questões humanitárias graças aos programas que 
patrocinam. Um dos principais objetivos do Rotary é a promoção da paz e da boa 
vontade global. 
 
Amizade 
 
Rotary foi erigido na amizade, que permanece sendo um dos grandes atrativos da 
associação. Rotarianos desfrutam a companhia de colegas de profissão, sendo 
que os projetos de clube oferecem oportunidades adicionais de conhecer novas 
pessoas. Aqueles que viajam a outros países sempre fazem amigos nos lugares 
que visitam. 
 
Cidadãos do bem 
 
As reuniões semanais dos Rotary Clubs mantêm os sócios informados sobre o 
que está acontecendo na comunidade, no país e no mundo, motivando-os a 
servir. 
 
Programas familiares 
 
Rotary patrocina um dos maiores e mais bem-sucedidos programas de 
intercâmbio de jovens e de bolsas educacionais do mundo. Rotary Clubs 
fornecem treinamento e destacam mentores para futuros líderes, além de 
envolverem a família dos sócios em atividades sociais e de prestação de serviços. 
 



Entretenimento 
 
Todo Rotary Club organiza reuniões e atividades de entretenimento, as quais são 
muito importantes para trazer diversão às nossas ocupadas vidas profissionais ou 
de negócios. O Rotary organiza conferências, convenções, assembléias e 
institutos que, além de informação, orientação e serviço rotário, também oferecem 
distração. 
 
Ética 
 
Rotarianos aplicam em todas as suas atividades a Prova Quádrupla, que reflete 
elevados padrões de ética. Espera-se que todos os sócios atuem eticamente em 
suas profissões e relacionamentos pessoais. 
 
A PROVA QUÁDRUPLA 
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? 

 
Desenvolvimento de qualidades de liderança 
 
Rotary é uma organização que congrega pessoas de sucesso. Trabalho em 
equipe, captação de recursos, oratória, planejamento e técnicas de comunicação 
são apenas alguns exemplos das qualidades de liderança que os sócios dos 
Rotary Clubs desenvolvem e aprimoram. O rotariano aprende a inspirar e servir 
de exemplo para os outros. 
 
Diversidade 
 
O sistema de classificação do Rotary garante que o quadro social do clube reflita 
a gama de executivos e profissionais de ambos os sexos existentes na 
comunidade em que está inserido, entre eles líderes nos negócios, indústria, 
artes, governo, esportes, forças armadas, entre tantos outros setores. Rotary 
Clubs são apolíticos, não-sectários e abertos a pessoas de todas as culturas, 
raças e credos. 
 
 


