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MARCO ROTÁRIO 
 

  É gratificante para um rotariano viajando de automóvel pelas estradas do Brasil ou de 

qualquer parte do mundo, ver à entradas de muitas cidades, o marco rotário, avisando que ali tem um 

ou mais clubes de Rotary e estão, como que convidando para comparecer às suas reuniões em local, 

dia e hora indicados. 

  Parece, ao viajante, que a cidade inteira está convidando para mostrar ao ele 

e ao mundo, sua importância, sua cultura, seu desenvolvimento, dizendo como é 

acolhedora e como será agradecida e honrada com as eventuais visitas. 

  Os não rotarianos mesmo sem compreender, ou conhecendo minimamente o 

que o Rotary representa, não só nessa comunidade, mas em mais de 33.000 outras 

comunidades em mais de 200 países, também se sentem atraídos por essa localidade. 

  Há marcos de todos os tamanhos e feitios, todos identificados com o 

emblema inconfundível do Rotary – a rota dentada --.  

  Nós rotarianos sabemos que o Rotary é dinâmico e que cada ano alterna seus 

dirigentes, desde o presidente e conselho diretor de um clube, grande ou pequeno, até 

o presidente e diretores de Rotary International, em sua sede em Evanton, USA.  

  Alternando-se o corpo administrativo de alto a baixo, sem, contudo alterar 

seu percurso, suas normas e seus programas, mas injetando-lhes aperfeiçoamento e 

idéias que o torne cada ano maior, mais eficiente, cumprindo suas metas e objetivo. 

Em virtude disso, cada presidente de Rotary International, renovando-se a cada ano, 

adota um lema que os personificam.  

  Por exemplo, o ano de 2008/2009 que ora finda, o lema foi  “Realizemos os 

Sonhos”, no próximo ano, 2009/2010 é “O Futuro do Rotary Está em suas Mãos”. 

Trocaram as pessoas nos lugares chave, e o Rotary continua progredindo com sangue 

novo e com um novo lema à motivar os trabalhos. 

  Seria de bom alvitre, e caracterizaria a dinâmica da instituição, se sobre o 

marco, anualmente, fosse exposto o logotipo e os dizeres do novo lema. Assim o 

visual do marco não seria monótono, o público notava o dinamismo do Rotary, e os 

rotarianos teriam orgulho de ver que o Rotary se movimenta e está sempre em plena 

atividade. 

  Se permanecer a estática nos marcos, não é estranheza se o público pense 

que o próprio clube ali anunciado, também siga estático.  O que não é a realidade. 

  Essa idéia visa aproximar mais o clube à comunidade, Concomitantemente 

convidando pessoas da comunidade a assistirem as reuniões do clube, ficará 

conhecendo o significado dos lemas anuais do clube, bem como seu objetivo eclético,  

a extensão de seus programas e suas efetivas realizações. Sem isso, o público e a 

comunidade em geral não terão apreço e carinho pelo Rotary, dificultando até o 

crescimento do quadro social.  

  Pensem nisso. 
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