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A-B-C DE ROTARY 

A  

 
AÇÃO ROTÁRIA é a expressão do trabalho à executar ou do programa a cumpri para alcançar as metas 
propostas, eliminando toda e qualquer improvisação.  Tudo há de ser planejado minuciosamente para ser 
realizado com justeza. Assim, na elaboração do plano de ação, todos os fatores  positivos devem ser 
observados para a segurança de êxito. No cumprimento de um plano que deve refletir sempre as linhas 
diretivas da nossa instituição, harmonizando todos os esforços, a fim de que não se dispersem energias , o que 
pode sacrificar os objetivos visados. Cada clube têm um plano de ação, segundo suas peculariedades, cuja 
execução, para o êxito almejado, convem permanecer dentro dos princípios do Rotary. Só desse modo será 
possível obte, em cada passo dado, a certeza tranqüila de mais um triunfo em favor da realiação de nossos 
belos ideais.  

B 
 
BOA-VONTADE  é o que se há de encontrar sempre num rotariano, à luz do objetivo de nossa instituição e, 
de todos e em cada um dos membros do clube. Aquele que não sente isso, deve ser ajudado a entender e 
conseguir a integração, sem o que, o clube perde sua unidade e eficiência de trabalho. Sem boa-vontade tudo 
fica mais difícil ou impossível. Com ela, entretanto, as dificuldades desaparecem, transformando a unidade 
em incentivo, chegando, muitas vezes às raias do milagre, no êxito de atingir as metas desejadas. Só com 
muita boa-vontade no coração e animados no companheirismo, é que Rotary pode contar com eficiência e 
bom termo das iniciativas propostas em cada clube. Rotary, através de sua existência, tem podido contribuir 
expressivamente para o alcance de um mundo melhor, pela ação e boa-vontade da eficiências de seus clubes.  

C 
 
COMPANHEIRISMO  , segundo os dicionários, companheirismo é camaradagem e confiança mutua. Sem o 
companheirismo, o Rotary seria um organismo oco, sem alma e sem espírito. Através do companheirismo, 
Rotary pode confiar no êxito dos projetos e ações do clube. Onde há companheirismo, aí não se encontram 
negativas ou desculpas, diante de um trabalho para o qual alguém é indicado. Há termos que não encontram 
perfeita definição. Mais fácil será senti-los do que explicá-los. Diante do Rotary não existe quem não sinta o 
que ele é, no clima que ele cria fazendo com que a pessoa tenha força de vontade e desejo de ser bom, numa 
correspondência à bondade que o cerca.  
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