
 

O Objetivo do Rotary 

 

Formulado em 1910 e adaptado sempre que a Missão da entidade se expandia, o Objetivo do Rotary define 

sucintamente o propósito da organização e as responsabilidades dos rotarianos.  

 

O Objetivo do Rotary é estimular e fomentar 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 na vida pública e privada;  

 

QUARTO  A aproximação dos profissionais de todo o mundo, visando a consolidação das boas relações, da 

cooperação e da paz entre as nações. 

Princípio de classificação 

 

Sistema que garante que o quadro associativo de cada clube espelhe a sociedade local com representantes dos 

seus vários ramos de negócios e profissões. De acordo com este sistema, cada associado é classificado conforme 

sua ocupação, e o número de associados em cada classificação é limitado conforme o tamanho do clube. O 

benefício dessa estrutura é a diversidade profissional que estimula a vida social do clube e aumenta as chances 

deste de executar projetos diferenciados, por poder contar com as experiências dos rotarianos.  

 

 

Avenidas de Serviços 

 

As Avenidas de Serviços, embasadas no Objetivo do Rotary, dão sustentação às atividades de clube e dividem-se 

em:  

 

    Serviços Internos: enfoque no fortalecimento do companheirismo e no funcionamento eficaz do clube. 

    Serviços Profissionais: iniciativas que incentivam rotarianos a servir aos outros através de suas ocupações e da 

obediência a altos padrões de ética. 

    Serviços à Comunidade: atividades empreendidas pelo clube para melhorar as condições de vida na comunidade. 

    Serviços Internacionais: ações tomadas para expandir o alcance humanitário do Rotary ao redor do mundo e para 

promover paz e compreensão mundial. 

    Serviços às Novas Gerações: projetos humanitários, programas de intercâmbio e atividades para o 

desenvolvimento da capacidade de liderança que contribuem para que os jovens realizem mudanças positivas no 

mundo. 

 

 

 


