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EDITORIAL

Prezados Companheiros(as):

Este Manual de Protocolo foi criado no intuito de 
colaborar e comemorar o centenário de Rotary, para atingir os 
objetivos do Governador e do Colégio de Governadores do 
Distrito 4540, buscando a padronização do protocolo das 
reuniões rotárias.

O trabalho elaborado é resultado da necessidade que 
sentimos e ouvimos quando das realizações da Assembleias 
Distritais, dos Pets e das reuniões do Colégio de Governadores 
deste distrito. Contamos com a ajuda primorosa de experientes 
rotarianos, governadores, ex-governadores e da bibliografia 
disponível, que juntos realizaram a formatação de um trabalho 
que pudesse atender a normatização do protocolo rotário.

É com grande satisfação que compilamos este trabalho 
na certeza de que ele será de muita utilidade nos eventos 
rotários. Sabedores que somos das diferenças existentes nas 
características pessoais, tentamos dentro da melhor ética 
possível, nortear a condução das regras aqui estabelecidas. 
Sendo assim, esperamos que nossas lideranças rotárias nos 
níveis de Rotary Clubs possam colocar em prática as 
recomendações contidas neste trabalho.

Comemoremos o Centenário de Rotary.

     Carlos Eugênio Vieira Bittar             José Afif Cheade
Diretores de Protocolo da Governadoria - D. 4540

Apoio:
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Este Manual de Protocolo para Rotary, elaborado por 

Carlos Eugênio Vieira Bittar, companheiro do Distrito 4540, é um 

instrumento importante para todos os Presidentes de Rotary, 

assim como para todos os companheiros que estão atuando em 

seus Clubes no setor de Protocolo.

Este Manual é um grande facilitador de um trabalho 

que parece simples em Rotary, mas não é fácil, pois regras 

precisam ser conhecidas, praticadas e ensinadas, com a 

finalidade de padronizar um sistema de atuação diferenciado 

dentro de uma organização futurista como Rotary.

Cesar Romão

Rotary Club de São Paulo-Barra Funda

Companheiro Paul Harris

Conferencista - Escritor

www.cesarromao.com.br

MANUAL DE PROTOCOLO
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Com muita satisfação expresso meu reconhecimento 

ao valoroso trabalho dos companheiros Carlos Eugênio Vieira 

Bittar e José Afif Cheade na confecção e revisão do MANUAL 

DE PROTOCOLO do Distrito 4540. 

Ciente de seus conhecimentos na condução dos 

serviços de protocolo, sou testemunha da sobriedade, clareza e 

discrição que caracterizam os condutores dos eventos rotários 

de que juntos participamos. 

Estou seguro de que este manual enriquecerá a todos 

aqueles que se interessam nos valores formais de nossa 

organização, compilando informações que muito auxiliarão no 

planejamento e execução de reuniões objetivas e eficazes. 

Luiz Coelho de Oliveira 
Diretor RI  2003/2005

MANUAL DE PROTOCOLO
Distrito 4540
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Dinâmica e Planejamento de uma Reunião Rotária
Papel do Diretor de Protocolo.

Cumprimento nossos companheiros e valorosos 
colaboradores permanentes, Carlos Eugênio Vieira Bittar e 
José Afif Cheade do R.C. de Franca Imperador, pelo brilhante 
trabalho de confeccionar o Manual de Protocolo do nosso 
distrito. De forma simples e objetiva, orienta sobre a forma 
correta de organizar e conduzir uma reunião rotária.

Temos plena consciência de que uma reunião 
planejada dentro de nossas normas regulamentares, 
apoiadas pelas instruções contidas neste manual, garantirão 
o sucesso e o brilho das atividades de um Rotary Club. Uma 
bela reunião, dentro dos nossos valores e princípios, mostrará 
os pilares de sustentação de nossa organização e a eficácia 
do clube.

 
Um beijo no coração destes brilhantes rotarianos.

José Carlos Carvalho
Governador do Centenário
2004/2005
Distrito 4540

Apoio:
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Sinto-me honrado em poder expressar meu 

reconhecimento e gratidão aos Companheiros Carlos Eugênio 

Vieira Bittar e José Afif Cheade pelo exemplar trabalho de 

protocolo apresentado neste manual.

Este trabalho enriquece e orgulha a nossa família 

rotária.

MOSTREMOS O CAMINHO!

Nivaldo Alves

Governador 2006/2007

Distrito 4540
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Companheiros do Distrito 4540

Sabemos que as reuniões tem brilho e ritmo rotário 
quando transcorrem dentro das normas e rotinas 
preestabelecidas.

Este manual contribuirá decisivamente para que 
nossas reuniões do Distrito 4540, em todos os clubes, possam 
ter uma rotina uniforme e dentro dos padrões rotários.

Como administrador do distrito 4540 para Rotary 
Internacional, agradeço a contribuição relevante dos 
Companheiros Carlos Eugênio Vieira Bittar e José Afif Cheade, 
que se destacaram como Protocolo de diversas Governadorias.

Aos presidentes de clubes, desejo que utilizem e 
façam utilizar esse Manual de Protocolo, criando assim a marca 
da qualidade nas nossas reuniões, de modo que as distorções 
criadas com o passar dos anos sejam corrigidas.

Aos presidentes e diretores de protocolo desejamos 
um grande ano de trabalho, que 2007/2008 seja o ano em que 
possamos demonstrar que ROTARY COMPARTILHA, 
compartilhando com os companheiros reuniões de alto nível, 
bem conduzidas e assim façamos com que outras pessoas 
sintam-se atraídas para dentro da nossa Organização pela sua 
beleza e ritualismos rotários.

Adalberto Menegazzo
Governador 2007/2008
Distrito 4540

MANUAL DE PROTOCOLO
Distrito 4540
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Companheiros Protocolos 2016/2017.

Meus Caros Companheiros:

Quero cumprimentar o companheiro Carlos Eugênio Bittar, por 

esse belíssimo trabalho de orientação contido nesta MANUAL 

DE PROTOCOLO, pois os companheiros do Protocolo do 

Distrito 4540 - que terão a responsabilidade em seus Clubes de 

desempenharem a função de Diretor de Protocolo terão base 

necessária para a elaboração de uma reunião de seu Clube, têm 

consciência de que uma reunião planejada dentro das normas 

contidas nesta Planilha garantira o sucesso das reuniões de seu 

Rotary Club. Companheiros Protocolos, vocês são peças 

fundamentais na condução de seus trabalhos, e na construção 

do crescimento de nossa organização, pois “O Futuro do Rotary 

está em Suas Mãos”.

Um abraço,

Osvaldo Pontes 

Governador 2009/2010 

Instrutor Distrital 2013/2014

Distrito 4540
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Rotarianos,

Este MANUAL DE PROTOCOLO elaborado pelo nosso 

companheiro CARLOS EUGÊNIO VIEIRA BITTAR, diga-se de 

passagem grande, conhecedor do assunto, é um guia prático 

para consultas rápidas, sendo um grande facilitador de um 

trabalho de extrema importância aparentemente simples, mas 

na realidade complexo, como é o PROTOCOLO em Rotary.

Já é de conhecimento de todos que um Protocolo mal conduzido 

compromete todo o andamento e o brilho de uma reunião, 

solenidade, festiva, etc.

Através deste guia prático e objetivo teremos a oportunidade de 

trabalharmos de forma uniforme, tomando nossas reuniões 

mais efetivas e agradáveis, mantendo os altos níveis de padrão 

rotário em nossos Clubes e no Distrito.

“Vivendo Rotary com simplicidade e Coerência, Serviremos a 

Humanidades na Esperança de um Mundo Melhor e Justo.”

Abraços a todos.

Antonio José Sadder
Governador 2013/2014

Instrutor Rotário 2016/2017

Distrito 4540

Apoio:

MANUAL DE PROTOCOLO
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PROTOCOLO DISTRITO 4540

1 - DIRETOR DE PROTOCOLO

O cargo de diretor de protocolo é um dos cargos 
e funções do ROTARY que gera mais críticas e 
polêmicas, tanto pelas características intrínsecas 
como pelas diversas interpretações pessoais do 
cargo.

O diretor de protocolo exerce uma função 
importante no clube. Ele é um mestre de cerimônia e o 
seu desempenho contribui para o sucesso e a 
eficiência de cada reunião rotária.

De maneira geral, o diretor do protocolo deve ter 
algumas características para o desempenho de suas 
atividades, tais como: 

OTIMISMO: É a alegria, o prazer, o entusiasmo 
e a cordialidade que transparecem no seu semblante.

TATO: Deve ser discreto, simpático e 
desembaraçado, porém, sóbrio em seus atos e 
palavras. É a polidez, a sutileza, a leveza e a graça 
com que encaminha os mais variados temas, 
mormente os mais delicados. Deve ser enérgico, 
porém delicado.

DICÇÃO: É o tom, o ritmo, a ênfase, a clareza 
da voz e regular domínio do vernáculo.

MANUAL DE PROTOCOLO
Distrito 4540



DEDICAÇÃO: É o desvelo, o carinho, o amor 
que se põe em uma causa. Deve ter atenção pronta e 
ação rápida.

EXPERIÊNCIA: É o conhecer, o dominar. Deve 
conhecer bem seus deveres e obrigações, a fim de 
encaminhar os assuntos com segurança.

OBJETIVIDADE: É a capacidade de síntese e o 
poder de concisão do protocolo. É a compreensão 
de que não deve substituir os atores. Deve utilizar-
se do microfone apenas quando for necessário, 
evitando o relato de casos cômicos e pitorescos, 
ou “gracinhas” à primeira oportunidade. Não 
deverá, em hipótese nenhuma, considerar-se 
“vedete” da reunião ou “animador de auditório”. Deve, 
portanto, limitar-se à apresentação da mesa e a uma 
ou outra comunicação indispensável, não devendo 
fazer divagações sobre a vida e feitos de cada dos 
integrantes da mesa.

DISCIPLINA: Todo ritual prima pelo rigor, 
pela organização impecável quanto ao horário, à 
indumentária, aos pronomes de tratamento, à 
hierarquia, aos regulamentos, às normas, às leis, 
à arte, aos costumes e tradições. Ter boa 
aparência, procurando não se apresentar ao 
microfone em “mangas de camisa”, bermuda ou 
camiseta é condição fundamental. Se o 
Companheiro estiver com roupa esporte e a reunião 

13Apoio:
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comportar indumentária dessa natureza, usará 
sempre um “blazer”, ou algo equivalente na reunião 
festiva ou visita do governador deverá sempre trajar 
terno completo. As mulheres devem evitar o uso de 
bermudas e saias muito curtas.

MINUCIOSIDADE: O importante não é a obra, 
mas os detalhes sobre como ela é feita. A missão do 
protocolo é justamente dar realce aos mais variados 
aspectos. É valorizar os pequenos pormenores, é dar 
brilho e requinte às coisas aparentemente simples.

ADAPTABILIDADE: É a habilidade que tem o 
protocolo de, mais rápido e sutilmente, entender as 
necessidades - e principalmente os imprevistos - 
dando soluções, muitas vezes fora dos padrões, mas 
que se fazem necessárias em razão de aspectos 
práticos. Devemos usar sempre o palavreado 
simples, cordial que traduza a sinceridade de 
propósitos de quem o profere. Ele mesmo nos traz o 
ensinamento de PAUL HARRIS: “É MAIS FÁCIL 
INDUZIR OS HOMENS À PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DO QUE INEBRIÁ-LOS COM 
PALAVRAS EMPOLGANTES”.

S e u  s u c e s s o  c o m o  D I R E T O R  D E  
PROTOCOLO dependerá não somente do 
desempenho das responsabilidades semanais 
durante todo o ano, mas também do planejamento 
prévio do trabalho a ser realizado.

14
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O PROTOCOLO é o obreiro anônimo e 
discreto, que dá à reunião o ar de elegância e 
organização necessários para o encontro rotário.

2 - REUNIÕES

O Diretor do protocolo é o responsável por 
organizar a parte formal das reuniões, convenções e 
assembleias, de acordo com praxes rotárias, 
contribuindo e controlando o desenrolar operacional 
do programa. O Diretor do protocolo é o “MESTRE DE 
CERIMÔNIA” que faz a reunião ser agradável, alegre 
e gostosa para todos, através de um trabalho que 
começa nos bastidores e estende-se durante e após 
as reuniões. Ficar atento às necessidades do 
presidente, durante as reuniões.

RECEPÇÃO: Postar-se à entrada do local 
com certa antecedência do início da reunião; com 
a ajuda das comissões de companheirismo e de 
programa, fazer a recepção dos companheiros e 
convidados, com particular deferência para com 
aqueles que se destinarem à mesa da Presidência.

MESA DA PRESIDÊNCIA: Colaborar com o 
presidente na composição da mesa que dirigirá a 
reunião, atendo-se às disposições do cerimonial 
oficial do país, do protocolo rotário e das boas 
normas sociais.

15Apoio:
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Anunciar, na ocasião própria, a constituição da 
mesa, apresentando seus componentes ao 
plenário.

Informar-se, com segura antecipação, se a 
presença de convidados e companheiros destinados 
à Mesa da Presidência foi devidamente confirmada.

Colocar na mesa diretora, o sino, o martelo, 
símbolos rotários e flâmulas; a ornamentação 
nunca poderá atrapalhar a visão da plateia.

PROGRAMA: Colocar-se minuciosamente a 
par de cada ítem do programa a ser desenvolvido na 
reunião, de modo a encontrar-se capacitado para 
intervir com total desembaraço no momento certo, ou 
de prestar imediata e eficiente colaboração ao 
presidente ou a qualquer pessoa que eventualmente 
participe da execução do programa.

LOCAL DA REUNIÃO: Zelar para que o 
mobiliário e a decoração do local da reunião estejam a 
contento. Cuidar do conforto, segurança dos 
convidados e companheiros, provendo o que for 
necessário, desde o número de cadeiras, disposição 
de mesas, asseio do recinto, arejamento, ventilação, 
cardápio, serviço de garçom, até a manutenção do 
silêncio, organização de serviços de portaria e de 
policiamento, quando aconselháveis.

16
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ORADOR: Dar atenção especial ao orador, de 
tal modo que o mesmo se sinta à vontade e atender às 
suas necessidades para a apresentação como 
retroprojetor, datashow e outros recursos 
eventualmente necessários. Combinar o tempo 
necessário para o uso da palavra, e ter, com 
antecedência curriculum para a devida 
apresentação.

SOM: Instalar o som e o microfone de forma 
perfeita e regulá-lo para que todos escutem 
claramente.

PANÓPLIA: Ocupará sempre lugar de 
destaque, ao centro, mais elevada, ou à direita da 
mesa diretora, com boa iluminação.

17Apoio:
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• As bandeiras não podem ficar coberta pelas pessoas 
e alguns cuidados são necessários com relação às 
mesmas:
- Os mastros devem ser iguais e as bandeiras devem 
ter o mesmo tamanho nunca maior que a Bandeira do 
Brasil e devem estar atualizadas. Não exibir 
bandeiras amarfanhadas, manchadas, rasgadas ou 
descoradas.
• Ao dispô-los na panóplia, seguir as normas 
protocolares.
• Em uma reunião normal, não se hasteia e nem se 
desfralda bandeiras, sendo a saudação feita com 
palmas. Não se toca e nem se beija as bandeiras.
• Um laço de crepe atado junto à lança indica o luto, 
nunca se colocando uma bandeira, na panóplia, a 
meio-mastro. Não deixar as bandeiras roçarem ao 
chão.
• Não exibir duas bandeiras iguais, de uma mesma 
nação, estado etc.
• A colocação das bandeiras na panóplia obedece a 
certos dispositivos legais sendo: a Bandeira 
Nacional deve ocupar a posição central (lugar de 
honra), quando sozinha. No caso de haver outras 
bandeiras, isto é, duas bandeiras na panóplia, a 
Bandeira do Brasil ficará à direita. Havendo três 
bandeiras, a Nacional ocupará o centro entre as 
outras duas.

18
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• Considera-se direita o lado da pessoa colocada 
junto à panóplia, de costas para as bandeiras e 
voltada para a plateia ou público sendo, portanto, 
à esquerda de quem olha para a mesa diretora. (Lei 
Federal 5.700/71, art. 19- inciso II - § único)
• Conclui-se que a Bandeira do Brasil estará sempre:
1º) Na posição central, quando solitária.
2º) No centro, quando for ímpar o número de 
bandeiras na panóplia.
3º) Mais próxima do centro e à direita, quando for para 
o número de bandeiras na panóplia, havendo sempre 
uma bandeira a mais do lado esquerdo.
4º) Hasteando-se várias bandeiras, a Bandeira do 
Brasil será a primeira a chegar ao topo e a última a 
descer.
5º) Deve ser evitado o uso de bandeiras de nações ou 
entidades que não tenham afinidade maior com 
ROTARY.

Seguem alguns 
exemplos de panóplia com 
até 6 bandeiras:

19Apoio:
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PRECEDÊNCIA DAS BANDEIRAS

• Nas cerimônias de Entrada de Bandeiras, sempre a 
Bandeira do Brasil será a primeira.
• A entrada de Pavilhões de outros países é em ordem 
alfabética na Língua Portuguesa, sendo: Brasil, 
Alemanha, Argentina............ Uruguai.
• Bandeiras das Unidades da Federação Brasileira, a 
ordem de precedência é da criação dos estados, que 
é seguinte:- 1 - Bahia; 2 - Rio de Janeiro; 3 - 
Maranhão; 4 - Pará; 5 - Pernambuco; 6 - São Paulo; 7 - 
Minas Gerais; 8 - Goiás; 9 - Mato Grosso; 10 - Rio 
Grande do Sul; 11 - Ceará; 12 - Paraíba; 13 - Espírito 
Santo; 14 - Piauí; 15 - Rio Grande do Norte; 16 - Santa 
Catarina; 17 - Alagoas; 18 - Sergipe; 19 - Amazonas; 
20 - Paraná; 21 - Acre; 22 - Mato Grosso do Sul; 23 - 
Rondônia; 24 - Tocantins; 25 - Amapá; 26 - Roraima e 
27 - Distrito Federal.
• OBS.: Se participar, a Bandeira Municipal fica em 
última prioridade (penúltima, caso haja a bandeira 
de uma instituição ou empresa).
• A precedência das Bandeiras representando o clube 
(município ou Club) é por ordem de Fundação do 
mesmo.

HINO NACIONAL: O Hino Nacional deve ser 
ouvido ou cantado em posição ereta, com as mãos 
estendidas ao longo do corpo, com todo respeito. 

25Apoio:
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Levar a mão ao coração para ouvir ou cantar o Hino 
Nacional é prática que não se usa mais. Deve ser 
executado no início da sessão. 

Em casos especiais, pode-se tocar apenas a 
introdução do Hino Nacional, como nas 
continências ao presidente do País, ou só a primeira 
parte. Nas cerimônias pode ser tocado e cantado, ou 
somente tocado; quando é orquestrado, executa-se 
somente a primeira parte; quando cantado, é 
obrigatória a execução das duas partes. É 
terminantemente vedado cantá-lo em duas vozes ou 
em arranjos diferentes do oficial. (Lei nº 5.700/71 - 
inciso IV do art. 24).

Se na mesma cerimônia tiver que ser executado 
hino de outra nação, o do Brasil será sempre o último 
a ser ouvido, por deferência ao estrangeiro. (Lei nº 
5.700/71 - § 4º do art. 25).

Não se batem palmas após a execução do 
HINO NACIONAL, pois este já é uma saudação à 
Pátria. (Art. 30) (Conforme anota o Comp. Norton 
(BR), a saudação com aplausos denota o respeito, 
uma homenagem tipicamente Brasileira, o 
patriotismo no coração do rotariano. Porém, que essa 
saudação é tão só ao Pavilhão Nacional e não aos 
outros colocadas na panóplia. Não sendo correto 
pedir “Saudação aos Pavilhões exposto”), como 
sugestão do protocolo do distrito 4540:

26
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“Cantemos o Hino Nacional e logo após 
saudaremos o Pavilhão Nacional”.

Durante a execução do Hino Nacional em 
solenidade com composição de mesa de honra 
realizada em ambiente fechado, sem hasteamento 
da Bandeira Nacional, o público volta-se para a 
mesa de honra e os componentes da mesa apenas 
se levantam tomando atitude de respeito. 
Ninguém se volta para a Bandeira, muito menos 
as autoridades da mesa. Em hipótese nenhuma os 
componentes da mesa podem dar as costas ao 
público. Seria um desrespeito das autoridades 
para com um dos elementos essênciais da nação 
(povo), em favor de um dos símbolos da nação.

TRIBUNA: Deve ser colocada à esquerda da 
mesa diretora. Deve estar bem posicionada, 
permitindo boa visão da plateia e da mesa principal, 
com boa iluminação. Se a PANÓPLIA estiver ao 
centro, a TRIBUNA pode ficar à direita ou à esquerda.

27Apoio:
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SAUDAÇÃO: Fazer a saudação aos presentes 
e, em especial, aos que estiverem sentados à mesa 
diretora. Falar de forma clara, tranquila, descontraída, 
alegre, com bom tom de voz. Deve também anunciar 
o programa da reunião e cardápio que vai ser servido.
Obs.: Se o diretor de protocolo, depois da saudação, 
tiver que voltar à tribuna para desenvolver algum 
trabalho, durante a reunião, para não ser repetitivo 
deve dizer simplesmente o seguinte: Prezado 
Companheiro (nome completo) presidente do R. 
C..........., demais integrantes da mesa já enunciados, 
senhores(as) convidados, companheiros e 
companheiras etc.

APOIO: Fazer chegar, se necessário e 
discretamente, informações ou reparos 
protocolares ao presidente, bem como brindes para 
os convidados.

HORÁRIO DA REUNIÃO: É fundamental que 
o horário das reuniões seja cumprido. A reunião 
ordinária deve começar sempre no horário e sem 
tempo de espera; entretanto, nas reuniões festivas, 
pode-se esperar entre 15 a 30 minutos. A duração de 
uma reunião deve ser de aproximadamente 1 hora. O 
clube que começa e termina suas reuniões nos 
horários demonstra respeito com os sócios e 
visitantes.
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PREPARAÇÃO DA REUNIÃO: O diretor do 
protocolo precisa planejar com antecedência a 
reunião para evitar erros e omissões. Deve saber do 
programa da reunião, das pessoas que irão usar a 
tribuna, quais as autoridades que estarão presentes e 
suas qualificações profissionais e a quantidade de 
pessoas que provavelmente irá à reunião.

Para que uma reunião funcione com harmonia e 
transcorra normalmente, antes de conceder a palavra 
a companheiros ou outros que queiram usá-la, o 
Diretor do Protocolo deverá informar-se sobre o 
assunto e o tempo solicitado, levando ao 
conhecimento do Presidente da Mesa para que este 
possa fazer avaliação de acordo com a programação. 
Isso impede que pessoas usem a tribuna 
indevidamente, por longo tempo e com assuntos que 
causem constrangimento aos presentes.

Tendo em vista tantas atribuições do protocolo e 
considerando que muitos fatos estarão ocorrendo ao 
mesmo tempo, recomenda-se que haja um trabalho 
de equipe formando a Comissão de Protocolo. Essa 
comissão deverá estar em contato direto com a 
Presidência e com a Secretaria, bem como as 
Comissões de Companheirismo e Programa, não 
esquecendo a anotação do cardápio.
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A comissão de protocolo, 5 minutos antes 
do início da reunião, deve observar a quantidade 
de pessoas em relação à quantidade de lugares 
disponíveis no ambiente da reunião. Isso evita o 
constrangimento do Diretor de Sede para regularizar 
esses lugares com a reunião em andamento.

3 - DISPOSIÇÃO DA MESA DA PRESIDÊNCIA

A regra básica para a formação da mesa 
diretora é: o lugar principal deve ser ocupado pela 
autoridade principal do evento; no segundo lugar, a 
segunda personalidade mais importante e assim por 
diante.

Quando o número de assentos for ímpar, o lugar 
mais importante da mesa diretora é o centro. Os 
lugares à direita do presidente são os de números 
pares e a Mesa da Presidência deverá ter 
preferencialmente, número ímpar de assentos, sendo 
que o Presidente ocupará, em destaque, o centro.

Quando o número de assentos for par, o lugar 
principal ficará imediatamente à direita do centro, 
ocupando, o segundo a posição imediatamente à 
direita do presidente da mesa e assim por diante.

Estabelecidos os graus de importância dos 
lugares à mesa diretora, é necessário determinar a 
relação de precedências dos cargos.
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A mesa da presidência sempre deve ser única e 
nela devem ficar somente as autoridades principais. 
No caso de haver alguma pessoa que mereça 
destaque e porventura não caiba na mesa principal, 
essa pessoa deverá ser recepcionada pelo diretor do 
Protocolo, que assinalará e agradecerá a sua 
presença. Não queira agradar a “Deus e a todo 
Mundo”.

As mesas serão pequenas e simples. As muito 
grandes se depreciam. Dependendo das proporções 
do clube, mesas de cinco, sete ou nove lugares são 
ideais.

SUGESTÃO: Ao apresentar a mesa, dirá, por 
exemplo: Companheiro ..........., Presidente, demais 
integrantes da mesa da presidência, minhas 
senhoras, senhores convidados, companheiras, 
companheiros. É com elevada honra e com muito 
orgulho que passamos a anunciar a composição da 
mesa que presidirá os trabalhos desta reunião. A 
mesa está assim constituída: presidente, convidado 
de honra e orador do dia, para quem solicitamos do 
plenário uma calorosa salva de palmas.
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3-1 PRONOMES DE TRATAMENTO

São pronomes empregados no trato com as 
pessoas, familiarmente ou respeitosamente. Embora 
o pronome de tratamento se dirija à segunda pessoa, 
toda a concordância deve ser feita com a terceira 
pessoa. Usa-se Vossa, quando conversamos com a 
pessoa, e Sua, quando falamos da pessoa.

Ex.: - Vossa Senhoria deveria preocupar-se com suas 
responsabilidades e não com as dele.

- Sua Excelência, o Prefeito, que se encontra ausente.

Eis uma pequena lista de pronomes de tratamento:
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ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS
O evento rotário sendo de clube ou distrito 

requer uma organização especial dos organizadores, 
para os tópicos abaixo:
1- Chegar ao local da reunião com bastante 
antecedência.
2- Informar-se sobre a refeição a ser servida.
3- Verificar lugares, som, panóplia, símbolos rotários, 
tribuna etc.
4- Providenciar preparativos para o orador (painéis, 
projetores, telão, power point etc.)
5- Providenciar, com a ajuda das comissões de 
companheirismo e de programa, a recepção dos 
convidados com particular deferência para com 
aqueles que se destinarem à Mesa da Presidência.
6- Encaminhar rotarianos visitantes ao tesoureiro / 
secretário para preencher o cartão de recuperação.
7- Colaborar com o presidente na composição da 
Mesa que dirigirá a reunião, atendo-se às disposições 
do cerimonial oficial do país, do protocolo rotário e das 
boas normas sociais.
8- Solicitar o Currículo do palestrante e/ou 
homenageado. Providenciar homenagens.
9- Estar em contato com o operador de equipamentos 
de projeção, sonorização, pessoal da manutenção e 
da limpeza, pontos de luz e água.
10- Estar atento a tudo e a todos.
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3-2 REUNIÕES ORDINÁRIAS

Nas reuniões semanais pode-se usar de 
alguma liberdade na composição da mesa, mas 
jamais esquecendo de homenagear certos 
companheiros, quando estiverem presentes, tais 
como: Governador, Governador Ano Rotário...../........, 
Governador Assistente (quando o Governador não 
estiver presente), Presidente de outro clube, 
Presidente anterior, Presidente da Casa da Amizade, 
Presidente de outra Instituição, Representante 
Distrital de Rotaract Club e Interact Club, Presidente 
de Rotaract ou Interact Club, visitantes e convidados 
de prestígio.

Esmere-se na condução do seu trabalho, mas 
não se preocupe demasiadamente se cometer algum 
erro. Percebendo-o, corrija-o com naturalidade. (O 
Governador Assistente, enquanto o Rotary 
Internacional não se definir, ficará fora da mesa, pois 
ele é um integrante da equipe do governador. Contará 
com deferência quando representar o governador. 
Quando estiver acompanhado o governador não deve 
fazer uso da palavra.) (Alceu Vezozzo DRI).

3-3 REUNIÕES FESTIVAS

Nas reuniões festivas o DIRETOR DO 

36

MANUAL DE PROTOCOLO
Distrito 4540



PROTOCOLO, ao organizar a pauta, deverá evitar 
participações ou acontecimentos rotineiros de 
expediente.

O palestrante deve ser colocado no segundo 
lugar, a menos que haja presença de outras 
personalidades que, na lista de precedência, o 
antecedam. Se o palestrante não for rotariano ele 
terá, em princípio, precedência sobre qualquer 
rotariano, a menos que seja o governador ou outro 
administrador de RI.

Ao contrário, se o palestrante for rotariano e 
estiverem presentes importantes convidados não 
rotarianos para assistirem à palestra, deve ser dado a 
um deles o lugar de honra na ordem: Poder Executivo, 
Legislativo e Judiciário. Quando as reuniões forem 
CONJUNTAS, a presidência é sempre do clube 
anfitrião.

Alertar o palestrante sobre o tempo 
destinado ao seu pronunciamento, bem como 
fazer aviso discreto de que o tempo está terminando.

3- 4  VISITA OFICIAL DO GOVERNADOR

O Governador faz uma visita oficial a cada clube 
do Distrito durante seu ano de governadoria, ocasião 
em que realiza uma Assembleia.

A  Assembleia é realizada com a presença dos 
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presidentes da comissões, dos coordenadores de 
comissões e seus membros e dos demais 
companheiros do clube, para que o Governador 
possa conferenciar e debater com os companheiros, 
verificando as metas e a atuação do clube durante o 
ano rotário.

Atenção especial deve ser dada à reunião 
festiva de visita do Governador. Ela terá PROGRAMA 
SIMPLES. Na oportunidade só falarão o 
presidente, muito breve, apenas para saudar o 
governador e este para transmitir sua mensagem. Na 
prática, verifica-se, infelizmente, que isso é utópico. A 
visita é do Governador. Não torne a reunião 
cansativa, desagradável e até mesmo insuportável 
para os companheiros e convidados com longos 
discursos e intermináveis homenagens. Não haverá 
secretaria, companheirismo, tesouraria etc., de 
uma reunião normal.

À mesa acomodar-se-ão o presidente no 
lugar nº 1 e o governador no lugar nº 2. Ao lado do 
governador, a senhora do presidente e, ao lado do 
presidente, a senhora do governador. A partir daí, 
seguirá a mesa segundo a ordem de protocolo.

Caso estejam presentes autoridades 
máximas do País, devem ocupar os lugares nº 1 e 
2 (Presidente da República e vice, Governador do 
Estado e Vice etc. Conforme Decreto-Lei Federal 
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nº 70.274 de 09/03/1972, Alterado de Decreto 
Federal nº 83.186 de 19/02/1979, o Decreto 
Estadual nº 11.074 de 05/01/1978, que 
estabelecem as normas de cerimonial público 
brasileiro), o Governador do Distrito deverá ser 
deslocado para o lugar nº 3. Seria de boa política, 
nesse caso, apelar para a tripla presidência, 
ficando o governador com o lugar nº 3. Sua 
esposa estará ao lado da autoridade pública (lado 
direito) e a esposa da autoridade pública ao lado 
esquerdo do governador e a esposa do presidente 
virá logo a seguir, na ordem do protocolo.

A importância do lugar decorre do número que 
ostenta, e não do lado da mesa.

SUGESTÃO DO ROTEIRO DE REUNIÃO
FESTIVA DE VISITA DO GOVERNADOR

1  -  C O M P O S I Ç Ã O  D A M E S A D A 
PRESIDÊNCIA PELO PROTOCOLO. (Observar se 
estão presentes governadores do colégio do 
Distrito e presidentes de outros clubes).

2 - INVOCAÇÃO À DEUS
3 - HINO NACIONAL E SAUDAÇÃO DO
     PAVILHÃO NACIONAL
4 - PROTOCOLO (ANUNCIA E AGRADECE 
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     A PRESENÇA DE TODOS)
5 - PALAVRA DO PRESIDENTE 
     PARA ABERTURA
6 - SAUDAÇÃO E HOMENAGEM À ESPOSA

              DO GOVERNADOR.
7 - PALAVRA DA ESPOSA 
     DO GOVERNADOR
8 - SAUDAÇÃO E HOMENAGEM 
     AO GOVERNADOR 
    (Posse de companheiros, se houver)
9 - PALAVRA DO GOVERNADOR
10 - PALAVRA DO PRESIDENTE 
       PARA ENCERRAMENTO.
Obs.: Na visita oficial do Governador ao Clube, 

o encerramento deve ser feito logo após o seu 
discurso. Em nenhuma hipótese deve ser dada a 
palavra a qualquer presente depois da fala do 
governador, com exceção do presidente que fará o 
encerramento, cumprimentando e agradecendo aos 
visitantes.

ATENÇÃO: O diretor do protocolo deve 
cuidar para que isto realmente ocorra.

4 - PRECEDÊNCIA ROTÁRIA

Por princípio, nas reuniões da governadoria, a 
precedência é do governador. Nas de clube, do 
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presidente. Nas reuniões em que compareça 
oficialmente o governador do distrito, afora o 
presidente do clube anfitrião, a precedência é do 
presidente do clube do governador.

Para as autoridades rotárias sugerimos a 
seguinte precedência: presidente do clube anfitrião 
e/ou clube do governador, governador atual, 
governador de outro distrito, governador ano rotário 
...../..... , governador eleito, governador indicado, 
governador assistente (quando o governador não 
estiver presente) presidente de clube, presidente 
anterior, presidente eleito, vice-presidente, 
secretário, tesoureiro, diretor de protocolo, admissão, 
comissão de relações públicas, comissão de adm. do 
clube, comissão de projetos de prestação de serviços 
e comissão da Fundação Rotária.

Em Rotary os cargos atuais têm Precedência 
sobre cargos anteriores e estes sobre cargos 
futuros. Os companheiros que ocupam dois ou mais 
cargos devem ser classificados segundo o mais 
elevado.

As esposas ocupam a mesma posição de 
prioridade de seus maridos  quando os 
acompanham e vice-versa.

O visitante de outro distrito ou clube tem 
prioridade em relação ao anfitrião. Se em uma reunião 
estiverem governadores em exercício de vários 
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distritos, é preciso que todos estejam à mesa, mas se 
houver impossibilidade de cumprir esta norma, o mais 
antigo irá à mesa e aos outros será destinado local de 
evidência no plenário. O diretor do protocolo deverá 
citar-lhes os nomes, um a um, com os respectivos 
títulos, agradecendo-lhes a presença. O governador 
do distrito anfitrião estará obrigatoriamente à mesa.

Quando em uma reunião estiverem presentes 
vários Governadores ano rotário ....../......, também 
deverão estar à mesa. Mas na impossiblidade de 
cumprir esta norma, um deles, o mais antigo, os 
representará à mesa e aos outros será destinado local 
de evidência no plenário. O diretor de protocolo 
deverá citar os nomes, um a um, os respectivos 
títulos, (ex.: Governador ano rotário ....../..... comp. 
..................... do Rotary Club ............, agradecendo-
lhes a presença.

O mesmo procedimento será adotado para com 
os presidentes de clube e a precedência é ditada pela 
Antiguidade dos clubes que presidem.

Os anfitriões, tanto governador quanto 
presidente do clube, têm que estar sempre à mesa. 
Em uma reunião em que compareça oficialmente o 
governador, os presidentes de clubes devem estar 
representados, à mesa da presidência, pelo 
presidente do clube do governador, se presente, ou 
pelo presidente de outro clube mais antigo.
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Uma assembleia de clube deve ser presidida de 
modo mais formal e a mesa diretora deve ser 
composta por todo o conselho diretor.

Uma reunião com a presença do Presidente de 
R. I. é sempre presidida por ele, porém, quando 
estiver representado, o representante deve sentar-se 
no assento de número 2, ao lado de quem preside.

Os governadores anteriores devem ser 
chamados sempre de governadores e ressaltado o 
ano que administraram, sendo anunciados na ordem 
do ano em que ocupam o cargo (governador ano 
rotário ...../..... comp. ............... do R. C. .............).

Caso o presidente falte a uma reunião normal, a 
presidência deve ser assumida pelo vice-presidente 
ou, na falta desse, pelo mais antigo dos ex-
presidentes ou ainda, na falta de todos, pelo 
secretário ou finalmente por um dos sócios 
fundadores.

As SENHORAS, se presentes, devem ser 
anunciadas pelo nome do marido, seguido do próprio 
nome. Sra. Comp. Antônio Silveira, D. Maria Silveira; 
contudo, se ocupar algum cargo ou função de 
destaque, será apresentada pelo próprio nome, 
declarando-se o título: D. Maria Silveira, Diretora 
..........; se o esposo estiver à mesa, dirá Comp. 
Antônio Silveira, cuja esposa, D. Maria Silveira, é 
Diretora .................
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Não se pode colocar uma senhora à mesa, 
dizendo que ela é a Presidente da Casa da Amizade, 
ou oradora da solenidade, ou que título for, estando 
seu marido presente, depois chamar o marido e dizer 
que ele é esposo da Presidente da Casa da Amizade. 
Deverá chamar a senhora juntamente com o marido 
mesmo que este não seja rotariano.

É importante lembrar a diferença entre as 
expressões senhora e mulher. Quando nos referimos 
à esposa de um companheiro ou de um convidado, 
dizemos sempre - sua senhora, sua esposa. Quando 
nos refer imos a nossa esposa, diremos 
simplesmente, minha mulher. É de extremo mau 
gosto o uso da expressão chulas, como “minha 
patroa”, “minha velha” etc.

EVITE: (Se puder)
A) Colocar duas senhoras juntas.
B) Colocar uma senhora à ponta da mesa, fechando-
a, a não ser que essa seja composta apenas por 
mulheres.

5 - VISITANTES
É também função do protocolo cuidar para que 

os visitantes sintam-se bem à vontade no clube. A eles 
deve ser dada atenção especial tanto na reunião 
quanto na apresentação protocolar, quando do início 
da reunião. Sugestão: “ Companheiros (as) essas são 
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as pessoas que estão fazendo da reunião uma festa e 
emprestando-lhe brilhantismo especial, assim não 
podemos deixar de agradecer-lhes e a forma humilde 
e sincera de fazê-lo é saudá-los com uma salva de 
palmas”.

6 - ROTEIROS DE REUNIÕES
    (Sugestão)
6-1 FESTIVA DE POSSE

• Composição da mesa da presidência pelo Protocolo
• Invocação
• Abertura pelo Presidente - Hino Nacional
• Protocolo anuncia as presenças - Clubes visitantes

TRANSMISSÃO DE CARGO DA
CASA DA AMIZADE

• Homenagem às integrantes da Casa da Amizade
• Palavra da presidente que sai
• Transmissão do Cargo
• Palavra da presidente entrante
• Posse do Conselho Diretor entrante

TRANSMISSÃO DE CARGO DO
ROTARY CLUB

• Homenagem aos integrantes do Clube
• Palavra do Presidente que sai
• Transmissão de Cargo
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• Palavra do Presidente entrante
• Posse do Conselho Diretor
• Avisos finais pelo protocolo
Encerramento pelo Presidente

6-2 REUNIÃO ORDINÁRIA 
       - ROTEIRO/PAUTA

Composição da mesa da presidência pelo 
Protocolo:
• Invocação
• Saudação ao Pavilhão Nacional. (Solicitado pelo 
presidente)
• Palavra do Protocolo
• Expediente da Secretária
• Expediente da Tesouraria
• Expediente das Comissões
• Informação Rotária
• Companheirismo
• Palestrante
• Momento para que os companheiros possam fazer 
uso da palavra
Palavra do Presidente (Encerramento)
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         “PAUTA REUNIÃO VISITA GOVERNADOR”

1 - Composição da Mesa Presidência pelo Protocolo. 
     (observar se estão presentes Governadores do Colégio,
     Presidentes de outros clubes, Gov. Assistente)

2 - Mensagem do dia

3 - Hino Nacional e Saudação ao Pavilhão Nacional.

4 - Protocolo (anuncia e agradece a presença de todos).

5 - Palavra do Presidente para abertura.

6 - Saudação e Homenagem a Esposa do Governador

7 - Palavra da Esposa do Governador

8 - Dar posse  a  um novo  companheiro (pedido do Gov.)

9 - Saudação e Homenagem ao Governador

10 - Palavra de Autorizadades

11 - Palavra do Governador 

12 - Palavra do Presidente para Encerramento.

13 - Anunciar o Jantar.

Apoio:

MANUAL DE PROTOCOLO
Distrito 4540



28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

48

MANUAL DE PROTOCOLO
Distrito 4540



41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

M
A

T
Ã

O
 -

T
E

R
R

A
 D

A
 S

A
U

D
A

D
E

P
R

A
D

Ó
P

O
LI

S

R
IN

C
Ã

O

G
U

A
ÍR

A

G
U

A
TA

P
A

R
Á

D
E

LF
IN

Ó
P

O
LI

S

09
/0

1/
17

29
/0

6/
07

03
/0

7/
07

03
/0

8/
07

23
/0

4/
09

19
/0

5/
14

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

S
Ã

O
 J

O
Ã

O
 B

A
T

IS
TA

 D
O

 G
LÓ

R
IA

R
IB

E
IR

Ã
O

 P
R

E
T

O
 -

 B
O

U
LE

V
A

R
D

E
 -

 C
LU

B
 D

 4
54

0

S
Ã

O
 C

A
R

LO
S

 C
LI

M
A

30
/0

6/
14

15
/0

9/
14

21
/0

6/
14

10
/0

2/
15

49Apoio:

MANUAL DE PROTOCOLO
Distrito 4540



8 - PRECEDÊNCIA DAS AUTORIDADES
     BRASILEIRAS

Para orientação geral dos responsáveis pelo 
protocolo, oferecemos a seguinte ordem de 
precedência das autoridades brasileiras, em reuniões 
oficiais nos Estados:
01 - Presidente da República.
02 - Vice-Presidente da República.
03 - Governador do Estado da União em 
       que se processa a cerimônia.
04 - Cardeais Embaixadores Estrangeiros.
05 - Presidente do Congresso Nacional.
06 - Presidente da Câmara dos Deputados.
07 - Presidente do Supremo Tribunal Federal.
08 - Ministros de Estado.
09 - Chefe do Gabinete Militar da Presidência 
       da República.
10 - Chefe do Gabinete Civil da Presidência 
       da República.
11 - Chefe do Serviço Nacional de Informações.
12 - Chefe do Estado Maior das Forças Armadas.
13 - Consultor Geral da República.
14 - Vice-Governador do Estado da União 
       que se processa a cerimônia.
15 - Presidente da Assembleia Legislativa do Estado 
       em que se dá a cerimônia.
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16 - Presidente do Tribunal da Justiça do Estado 
       em que se dá a cerimônia.
17 - Enviados extraordinários e 
       ministros plenipotenciários estrangeiros.
18 - Presidente do Tribunal Superior Eleitoral.
19 - Ministros do Supremo Tribunal Federal.
20 - Procurador Geral da República.
21 - Governadores dos outros Estados da União 
       e do Distrito Federal.
22 - Senadores.
23 - Deputados Federais.
24 - Almirantes.
25 - Marechais.
26 - Marechais do Ar.
27 - Chefe do Estado Maior da Armada.
28 - Chefe do Estado Maior do Exército.
29 - Secretário Geral da Política Exterior.
30 - Chefe do Estado Maior da Aeronáutica.
31 - Almirante de Esquadra.
32 - Generais de Exército.
33 - Embaixadores Extraordinários 
       e Plenipotenciários (min. de 1ª Classe).
34 - Tenentes Brigadeiros.
35 - Presidente do Tribunal Federal de Recursos.
36 - Presidente do Superior Tribunal Militar.
37 - Presidente do Tribunal do Trabalho.
38 - Ministros do Tribunal Superior Eleitoral.
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39 - Prefeito da Capital Estadual 
       em que se processa a cerimônia.
40 - Encarregados de Negócios Estrangeiros.
41 - Ministros Tribunal Federal de Recursos.
42 - Ministros do Superior Tribunal Militar.
43 - Ministros do Tribunal Superior do Trabalho.
44 - Vice-Almirantes.
45 - Generais de Divisão.
46 - Embaixadores (Ministros de 1ª Classe)
47 - Majores Brigadeiros.
48 - Chefes de Igreja Sediados no Brasil.
49 - Arcebispos Católicos ou equivalentes 
      de outras religiões.
50 - Presidente do Tribunal de Contas da União.
51 - Presidente do Tribunal Marítimo.
52 - Diretores Gerais das Secretarias do 
       Send. Fed. e Câmara dos Deputados.
53 - Substitutos Eventuais dos Ministros de Estado.
54 - Secretários Gerais dos Ministérios Reitores 
       das Universidades Federais.
55 - Diretor Geral do Departamento de 
       Polícia Federal.
56 - Presidente do Banco Central do Brasil.
57 - Presidente do Banco do Brasil.
58 - Presidente do Banco Nacional 
      de Desenvolvimento Econômico e Social.
59 - Presidente do Banco Nacional de Habitação.
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60 - Ministros do Tribunal de Contas da União.
61 - Juízes do Tribunal Superior do Trabalho.
62 - Subprocuradores Gerais da República.
63 - Procuradores Gerais da Justiça Militar.
64 - Procuradores Gerais da Justiça do Trabalho.
65 - Procuradores Gerais do Tribunal de 
       Contas da União.
66 - Vice-Governadores de outros Estados da União.
67 - Secretária da Receita Federal
68 - Personalidades inscritas no livro do Mérito.
69 - Prefeito da cidade em que se 
       processa a cerimônia.
70 - Presidente da Câmara Municipal da 
       cidade em que se dá a cerimônia.
71 - Juiz de Direito da Comarca em que se 
       processa a cerimônia.
72 - Prefeitos das cidades demais de 
       um milhão (1.000.000) de habitantes.
73 - Presidente da Caixa Econômica Federal.
74 - Ministros - Conselheiros estrangeiros.
75 - Cônsules Gerais estrangeiros.
76 - Adidos Militares estrangeiros (Oficiais Gerais).
77 - Contra- Almirantes.
78 - Generais de Brigada.
79 - Embaixadores Comissionados ou Ministros 
       de 2ª Classe.
80 - Brigadeiros.
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81 - Chefe do Gabinete da Vice-Presidência 
       da República.
82 - Assessor Chefe da Assessoria Especial de
       Relações Públicas da Presidência da República.
83 - Secretários Particulares do Presidente 
       da República.
84 - Chefe do Cerimonial da Presidência 
       da República.
85 - Secretário de Imprensa da Presidência 
       da República.
86 - Chefe do Gabinete do Estado Maior das 
       Forças Armadas.
87 - Presidente do Tribunal Regional Eleitoral.
88 - Procurador da República no Estado.
89 - Procurador Geral do Estado.
90 - Presidente da Academia Brasileira de Letras.
91 - Diretores do Gabinete Civil da Presidência 
       da República.
92 - Diretores Gerais dos Departamento 
       de Ministérios.
93 - Superintendentes de Órgãos Federais.
94 - Reitores das Universidades Estaduais 
       e Particulares.
95 - Secretários do Governo do Estado em que 
       se processa a cerimônia.
96 - Bispos Católicos ou equivalentes 
       de outras religiões.
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97 - Membros da Academia Brasileira de Letras.
98 - Diretores do Banco Central do Brasil.
99 - Diretores do Banco do Brasil.
100 - Capitães de Mar e Guerra.
101 - Coronéis do Exército.
102 - Coronéis da Aeronáutica.
103 - Deputados do Estado em que se 
         processa a cerimônia.
104 - Chefe da Casa Militar do Governo do Estado 
         em que se dá a cerimônia.
105 - Chefe da Casa Civil do Governo do Estado 
         em que se dá a cerimônia.
106 - Comandante da Polícia Militar do Estado 
         em que se dá a cerimônia.
107 - Desembargador do Tribunal de Justiça 
         do Estado em que se dá a cerimônia.
108 - Prefeitos das cidades de mais de 
         quinhentos mil (500.000) habitantes.
109 - Cônsules Estrangeiros.
110 - Juízes do Tribunal Marítimo.
111 - Presidentes das Câmaras Municipais da Capital 
e das cidades de mais de um milhão (1.000.000) de 
habitantes.
112 - Juiz Federal.
113 - Juízes do Tribunal de Contas do Estado 
         em que se processa a cerimônia.
114 - Diretores das Faculdades Federais.
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115 - Monsenhores Católicos ou equivalentes 
        de outras religiões.
116 - Presidentes das Câmaras Municipais das 
Capitais dos Estados da União, e das cidades de mais 
de quinhentos mil (500.000) habitantes.
117 - Juízes de Direito.
118 - Auditores do Tribunal de Contas.
119 - Promotores de Justiça.
120 - Diretores das Faculdades Estaduais 
         e Particulares.
121 - Prefeitos das cidades de mais de 
         cem mil (100.000) habitantes.
122 - Chefes de Departamento das Universidades
         Estaduais e Particulares.
123 - Professores de Universidades.
124 - Demais Prefeitos Municipais.
125 - Cônegos Católicos ou equivalentes 
         de outras religiões.
126 - Capitães Tenentes.
127 - Presidentes das demais Câmaras Municipais.
128 - Vereadores Municipais.
129 - Diretores de escolas de ensino secundário.
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9 - FORMAÇÃO DA MESA
     (Sugestão)

1 - Presidente do Clube
2 - Autoridade Rotária
3 - Secretário
4 - Homenageado
5 - Presidente de Comissão
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10 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

SER DIRETOR DE PROTOCOLO É MUITO 
BOM. É UMA EXPERIÊNCIA QUE VALE A PENA 
SER VIVIDA, JÁ QUE É UMA EXCELENTE 
OPORTUNIDADE PARA SE DESENVOLVER 
TRABALHOS FANTÁSTICOS PARA O CLUBE E 
ESTAR EM CONTATO DIRETO COM PESSOAS 
IMPORTANTES DA SOCIEDADE E DO ROTARY, 
ALÉM DO ENRIQUECIMENTO PESSOAL E 
PROFISSIONAL.

O  T R A B A L H O  D O  D I R E T O R  D E  
PROTOCOLO É EMPOLGANTE E GRATIFICANTE, 
MAS O QUE CONTA REALMENTE É GOSTAR DA 
TAREFA QUE SE ESTÁ REALIZANDO.

“O TAMANHO DO AMOR COLOCADO NA 
TAREFA QUE ESTAMOS REALIZANDO SERÁ SEM 
DÚVIDA O TAMANHO DO SEU SUCESSO”.

59Apoio:

MANUAL DE PROTOCOLO
Distrito 4540



60

(2015/2016)

(2014/2015)

Aparecido Donizetti Lopes 2016/2017
Rotary Club Santo Antônio da Alegria

Governador Indicado ............................
 2017/2018

Roberto Silas Ruiz Funari - 
Rotary Club Taquaritinga

Designado 2018/1019
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BETOBETOBETOBETO
Fone (16) 3851-5336

Av. Dr. Antonio Barbosa Filho, 100 

Jardim Consolação - Franca - SP 

Fone: 16-3721-2112

www.grupohabitat.com.br
IMOBILIÁRIA

CONSTRUTORA

 
AV. IDELFONSO DEL BIANCO, 301

Fone (35) 3541-2465
CÁSSIA - MG

www.scalaadesivos.com.br
scala_adesivos@yahoo.com.br



Papelaria, Presentes e Descartáveis

Rua Simpliciano Pombo, 553 - FONE (16) 3701-3591
Vila Santos Dumont - Franca - SP

vende • compra • administra www.giovanniimoveis.com.br

R. Humaitá, 1918 | Centro | Araraquara

Móveis para Escritório e Informática

Móveis para Escritório, Informática e Lanchonetes, Cartuchos,
Fitas para Impressoras, Disquetes, Bebedouros e Ventiladores.
Instalações Comerciais.

Ituverava / SP  -  Fone/Fax: (16) 3839-7777
Igarapava / SP -  Fone: 3172-1905 

www.ismaq.com.br
ismaelmaquinas@hotmail.com

www.rafarillo.com.br



CONSÓRCIOS

RUA GENERAL CARNEIRO 2062 – CENTRO – FRANCA – SP
16 3026 1331 – 16 98166 8333 – 99973 1313 – 99113 0020 

corsorcioseseguros@impacto1eventos.com.br

VKN   RIBEIRÃO PRETO

16-3325 5543
Rua Júlio de Mesquita Filho 448 – Castelo Branco

Ribeirão Preto SP
www.vkn consórcios.com.br

CONSÓRCIOS E SEGUROS

CONSÓRCIOS



• Organização de Eventos

• Protocolo

• Cerimoniais

• Palestras e Palestrantes

• Bandas e Orquestras

• Casamentos - 15 anos - Bodas

Deixe o seu evento

nas mãos de quem

sabe cuidar com carinho.

www.impacto1eventos.com.br

Comp. CARLOS EUGÊNIO VIEIRA BITTAR

Rua General Carneiro, 2062  •  Franca - SP
E-mail: carlos@impacto1eventos.com.br

FONES: (16) 99113.0020 • (16) 98166-8333
          (16) 3026-1331 • (16) 99973-1313 



RUA SEBASTIÃO APARECIDO DA SILVA, 3159 
JD. ÂNGELA ROSA - FRANCA - SP

WWW.FREITASECORREA.COM.BR
freitasecorrea@freitasecorrea.com.br

Freitas e Corrêa
Gráfica • Transfers

FONE (16) 3721-0499



Distrito 4540

www.rotary4540.com.br
www.rotary.org/pt


