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O que é Rotary?  

Rotary Club é um Clube de Profissionais, que congrega líderes das comunidades em que 

vivem ou atuam, fomentando um elevado padrão de ética ajudando a 

estabelecer  a  paz  e  a boa   vontade  no  mundo,  e  que  prestam serviços   voluntários 

não remunerados   em  favor  da  sociedade   como  um  todo ou  entidades  que   atuam 

também   em  favor de desamparados. 

Fundado por Paul Harris, em Chicago  USA,  em  23/02/1905,  tem hoje representação 

em 207 países, estando  o  Rotary  dividido  em   532   Distritos, nos quais se aglutinam a 

apreciável  marca  de 33.054  Clubes,  congregando  1.228.910  sócios.   

No Brasil temos 52.148 Rotarianos, 2.305 Clubes, 38 Distritos,  626  Rotaract 

Clubs, 689 Interact Clubs e 9.447 Rotarianas. 

A vertiginosa expansão  da  filosofia  rotária, entusiasmando esta imensa legião de 

voluntários pelo mundo, todos eles irmanados no ideal de servir, é a   maior prova do 

acerto de Paul Harris ao fundar esta maravilhosa organização. 

Fonte: https://my.rotary.org/pt/learning-reference/about-rotary/our-priorities 

Quais as prioridades de Rotary? 

A liderança e os conhecimentos dos nossos 1,2 milhão de associados nos ajudam a 

enfrentar grandes desafios locais e internacionais. Unidos pelos mesmos valores e pela 

visão de um futuro melhor, trabalhamos para ajudar as comunidades que mais precisam. 

Que princípios norteiam o Rotary? 

Os nossos princípios ajudam a guiar os rotarianos, sendo a base dos nossos 

relacionamentos e ações.  

Objetivo do Rotary 

O Objetivo do Rotary é estimular o ideal de servir como base de todo empreendimento 

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 em sua vida 

pública e privada; 

QUARTO: A aproximação dos profissionais de todo o mundo, visando à consolidação das 

boas relações, da cooperação e da paz entre as nações.  

A Prova Quádrupla 

A Prova Quádrupla, traduzida em mais de 100 idiomas, é um guia para os rotarianos 

usarem em seus relacionamentos pessoais e profissionais:  

Do que pensamos, dizemos ou fazemos 

https://my.rotary.org/pt/learning-reference/about-rotary/our-priorities


É a VERDADE? 

É JUSTO para todos os interessados? 

Criará BOA VONTADE e MELHORES AMIZADES? 

Será BENÉFICO para todos os interessados? 

Avenidas de Serviços 

As atividades dos Rotary Clubs se baseiam em cinco Avenidas de Serviços: 

Os Serviços Internos enfatizam o fortalecimento dos clubes para que tenham 

relacionamentos sólidos e planos para o desenvolvimento do quadro associativo. 

Os Serviços Profissionais incentivam todos os rotarianos a trabalharem com integridade e 

a usarem seus talentos em prol da comunidade. Saiba mais na publicação Introdução aos 

Serviços Profissionais e no Código Rotário de Conduta 

Os Serviços à Comunidade enfatizam a importância do trabalho para melhorar a qualidade 

de vida dos menos privilegiados e para atender às necessidades locais. Leia a 

publicação Comunidades em Ação: Guia para Desenvolvimento de Projetos. 

Os Serviços Internacionais exemplificam nosso alcance global para promover a paz e a 

compreensão mundial através de projetos e atividades. 

Os Serviços à Juventude reconhecem a importância da capacitação dos jovens por meio 

de programas como Rotaract, Interact, RYLA e Intercâmbio de Jovens do Rotary. 

Áreas de enfoque 

Concentramos nosso trabalho em seis áreas para ampliar nosso impacto local e global: 

Promoção da paz 

Combate a doenças 

Fornecimento de água limpa 

Saúde de mães e filhos 

Apoio à educação 

Desenvolvimento de comunidades 

No próximo informativo, vão as noções do que fazer, como atuar, em cada uma das seis Áreas 

de Enfoque. 

Fonte: https://my.rotary.org/pt/learning-reference/about-rotary/our-priorities 
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