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Esta é edição de 2006 do Manual da Comissão de Desenvolvimento do Quadro Social 
(antiga comissão de admissão), para ser usada pelos clubes em 2007-08, 2008-09 e 
2009-10. As informações aqui contidas são baseadas nos estatutos prescritos para o 
Rotary Club, no regimento interno recomendado para o clube, nos estatutos e no re-
gimento interno do RI, e no código normativo do Rotary. Qualquer alteração efetuada 
nos supracitados documentos pelo conselho de legislação de 2007 prevalece sobre o 
apresentado neste manual.
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Introdução

Este manual foi elaborado para ajudar o presidente da comissão de desenvolvimento do 
quadro social a estabelecer metas e compreender suas atribuições. Rotary Clubs efi cazes:

• Ampliam e/ou mantêm estável seu quadro social.

• Implementam projetos que atendem a necessidades de comunidades locais e 
internacionais.

• Apóiam a Fundação Rotária através de participação em programas e contribuições 
fi nanceiras.

• Formam líderes capazes de servir o Rotary além do âmbito do clube.

De acordo com o Plano de Liderança de Clube, a estrutura administrativa recomendada para 
Rotary Clubs inclui as cinco comissões a seguir:

• Administração do clube

• Desenvolvimento do quadro social (antiga comissão de admissão)

• Relações públicas

• Projetos de prestação de serviços

• Fundação Rotária

Toda comissão conta com um manual que destaca as responsabilidades desta, bem como 
recursos disponíveis, atribuições específi cas e materiais de apoio para o presidente e os 
membros. Recomenda-se que faça fotocópias de seções pertinentes e que as distribua aos 
membros da comissão. Cópias adicionais deste manual estão disponíveis para download 
gratuito no site www.rotary.org. O Kit para Dirigente de Clube (225-PO), que inclui este 
manual, pode ser obtido através do Catálogo do RI.

Presidente de comissão de desenvolvimento do quadro social 

É aconselhável que leia este manual antes da assembléia distrital, para familiarizar-se com 
suas atribuições e responsabilidades e que o use como referência durante o evento.

Na assembléia distrital, líderes de clube, inclusive o presidente eleito e os dirigentes entran-
tes — secretário, tesoureiro, presidentes de comissão — deverão discutir suas atribuições 
e responsabilidades, defi nir metas anuais e estabelecer um sistema de trabalho para o ano 
seguinte.

Para preparar-se para os grupos de discussão da assembléia distrital, responda as perguntas a 
seguir:

Qual é o propósito da comissão de desenvolvimento do quadro social?

Quais são as suas responsabilidades com relação ao papel a ser desempenhado pela 
comissão?
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Como identifi car e recrutar novos sócios? 

Como é possível envolver novos sócios em projetos, comissões e atividades de clube?

Que estratégias podem ser usadas para aumentar o índice de retenção de sócios?

Como pode colaborar com os membros da comissão em suas tarefas? 

Quais são as suas metas anuais e as de longo prazo?

Comentários?

Se tiver dúvidas ou comentários sobre este manual ou qualquer material de treinamento, 
queira encaminhá-los a:

Leadership Education and Training Division
Rotary International
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 EUA
E-mail: leadership.training@rotary.org
Tel.: +1-847-866-3000
Fax: +1-847-866-0974
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Atribuições e responsabilidades

Para que sejam efi cazes, Rotary Clubs dependem de seus sócios. A habilidade de atender às 
necessidades da comunidade, apoiar a Fundação Rotária e formar líderes capazes de servir 
distrital e internacionalmente está diretamente relacionada à composição e ao tamanho do 
quadro social do clube.

Atribuições

A comissão de desenvolvimento do quadro social desenvolve e executa plano para recruta-
mento, retenção e orientação de sócios. 

Responsabilidades

A comissão possui as seguintes responsabilidades, as quais estão detalhadas neste manual:

• Alcançar as metas do clube com relação ao desenvolvimento do quadro social para o 
próximo ano (vide a seção Quadro Social no guia Diretrizes para Aumentar a Efi cácia dos 
Rotary Clubs).

• Orientar os sócios a respeito da importância de recrutar e reter sócios qualifi cados (vide 
Recrutamento, Classifi cações, Retenção e Orientação).

• Conduzir pesquisas de classifi cações para assegurar a diversidade profi ssional do clube de 
acordo com as tendências atuais (vide Classifi cações).

• Conduzir avaliações para garantir a efi cácia das iniciativas de desenvolvimento do quadro 
social implementadas pelo clube (vide Retenção).

• Desenvolver um plano de ação que permita ao clube atuar, se apropriado, como patroci-
nador de um novo Rotary Club formado no distrito (vide Organização de novos clubes).

Trabalho com as comissões de clube

Para obter sucesso, a comissão de desenvolvimento do quadro social deve colaborar com as 
seguintes comissões:

• Comissão de relações públicas, para projetar uma boa imagem do clube na comunidade, 
tornando-o atraente a rotarianos potenciais e motivo de orgulho a seus sócios. 

• Comissão de projetos de prestação de serviços, para assegurar a implementação de proje-
tos relevantes aos sócios e envolver não-rotarianos nas atividades do clube.

• Comissão de administração do clube, para elaborar programações das reuniões semanais 
que visem orientar os sócios sobre o Rotary e que estejam voltadas a suas necessidades e 
interesses pessoais.

Planeje reuniões 
de clube e 
programas em 
comemoração 
ao Mês do 
Desenvolvimento 
do Quadro Social 
e Expansão 
(agosto) e ao 
Mês das Novas 
Gerações 
(setembro).

O perfi l qüinqüe-
nal do quadro 
social do clube 
pode ser obtido 
através do gover-
nador de distrito 
ou do governa-
dor eleito.
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Subcomissões

Dependendo das metas da sua comissão, esta poderá contar com as seguintes subcomissões:

• Recrutamento

• Classifi cações 

• Retenção

• Orientação de sócios potenciais

• Orientação de novos sócios

• Orientação continuada

• Família rotária

Conteúdo

Faça fotocópias dos seguintes materiais e distribua-os aos membros da comissão conforme 
apropriado.

Recursos para desenvolvimento do quadro social 5

Presidente da comissão de desenvolvimento do quadro social 7

Seção sobre quadro social das 
Diretrizes para Aumentar a Efi cácia dos Rotary Clubs 11

Recrutamento 13

Classifi cações 17

Retenção 18

Orientação 23

Organização de novos clubes 24
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Recursos para desenvolvimento do quadro social

Recursos informativos

Publicações podem ser encomendadas através do Catálogo do RI (019-PO) ou baixadas do 
site www.rotary.org.

 Guia para Desenvolvimento do Quadro Social (417-PO) — Procedimentos bási-
cos para desenvolver o quadro social e sugestões sobre recrutamento e retenção de 
sócios.

• Levantamento das classifi cações — Ferramenta para identifi cação de sócios potenciais.

• Boletim de clube — Instrumento importante de comunicação do clube, deve conter in-
formações sobre desenvolvimento do quadro social, inclusive estratégias de recrutamento 
e de orientação continuada.

• Avaliação dos interesses dos sócios — Ferramenta para ajudar os clubes a identifi car as 
necessidades e interesses dos sócios.

• Perfi l do clube — Informações sobre o clube para sócios novos e potenciais. 

• Carta mensal do governador — Recurso de desenvolvimento do quadro social para os 
clubes, que divulga estratégias de recrutamento e retenção e oportunidades para orienta-
ção continuada.

• Como Propor um Novo Sócio (254-PO) — Procedimentos básicos para a seleção de no-
vos sócios.

• Orientação de Novos Sócios (414-PO) — Para os rotarianos responsáveis pela orientação 
de novos sócios.

• Offi cial Directory (007-EN) — Fornece informações de contato de administradores, 
comissões, forças-tarefa e funcionários da secretaria do RI; lista mundial de distritos e go-
vernadores; lista de clubes em cada distrito, inclusive dados de presidentes e secretários.

• Diretrizes para Aumentar a Efi cácia dos Rotary Clubs — Auxilia na avaliação do clube e 
no estabelecimento das metas do clube relacionadas ao desenvolvimento do quadro social 
(vide página 11).

• Noções Básicas do Rotary (595-PO) — Informações úteis a todos os rotarianos.

• ABC do Rotary (363-PO) — Compilação de artigos acerca da história e dos programas do 
Rotary.

• Isto É Rotary (001-PO) — Folheto que apresenta o Rotary para sócios potenciais e o pú-
blico em geral.

• The Rotarian ou revistas regionais do Rotary — Revistas ofi ciais do RI, publicadas men-
salmente, fornecem informações sobre recursos para projetos de clube e distrito, decisões 
do conselho diretor do RI e encontros do RI. Além da The Rotarian, 30 revistas regionais, 
veiculadas em 23 idiomas, são oferecidas a rotarianos em todo o mundo.

• O Que É o Rotary? (419-PO) — Cartão de bolso com respostas para perguntas freqüentes 
sobre o Rotary. Ótimo para distribuição a não-rotarianos.

www.rotary.org

O site do RI oferece recursos online e informações sobre os diversos aspectos do Rotary. 
Por meio do site, rotarianos podem encomendar publicações, verifi car locais e horários das 
reuniões semanais e baixar materiais do Rotary.
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Clique em:

• Quadro Social (www.rotary.org/languages/portuguese/membership) — Fornece infor-
mações sobre desenvolvimento do quadro social, inclusive recursos para recrutamento e 
retenção de sócios. Muitas publicações podem ser baixadas gratuitamente.

Palavras-chave para busca:

• Recognition programs (Programas de reconhecimento) — Prêmios do RI e da Fundação 
Rotária, inclusive Prêmio por Desenvolvimento do Quadro Social e Expansão, e 
Reconhecimento por Iniciativas de Desenvolvimento do Quadro Social.

• Membership Development Best Practices Exchange (Banco de dados de melhores práticas 
para desenvolvimento do quadro social) — Contém atividades de sucesso comprovado 
implementadas por Rotary Clubs e distritos de todo o mundo.

• Rotary E-Learning Center (E-Learning Center do Rotary) (www.rotary.org/training
/elearning) — Módulos de estudo independente elaborados para novos sócios e 
dirigentes de clube.

• Termination profi le (Perfi l de Baixa de Sócios) — Ferramenta online, ajuda os clubes a 
identifi car as razões que levaram os sócios a se desligar do clube.

Recursos humanos

• Comissão distrital de desenvolvimento do quadro social — Rotarianos indicados para 
apoiar os clubes em seus esforços de desenvolvimento do quadro social. Informações de 
contato podem ser obtidas através do distrito.

• Comissão distrital de relações públicas — Rotarianos nomeados para oferecer recursos 
que ajudem a projetar uma imagem positiva do clube na comunidade. Informações de 
contato podem ser obtidas através do distrito.

• Coordenadores regionais do quadro social do RI (RRIMCs) e coordenadores zonais do 
quadro social do RI (RIMZCs) — Rotarianos indicados pelo Presidente do RI para apoiar 
os esforços de desenvolvimento do quadro social em regiões específi cas. Informações de 
contato podem ser obtidas através do Offi cial Directory ou no site www.rotary.org.

• Equipe de suporte a clubes e distritos — Funcionários da secretaria e dos escritórios 
internacionais do RI capacitados para esclarecer dúvidas administrativas e para encami-
nhar questões aos devidos encarregados do Rotary e da Fundação Rotária. Informações de 
contato encontram-se no site www.rotary.org.

• Divisão de desenvolvimento do quadro social da sede mundial do RI — Equipe qualifi ca-
da para assistir aos clubes e distritos em seus empenhos de desenvolvimento do quadro 
social. Informações de contato encontram-se no site www.rotary.org.
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Presidente da comissão de desenvolvimento do quadro social

O presidente da comissão de desenvolvimento do quadro social deve garantir que a comis-
são alcance suas próprias metas e as do clube. 

Responsabilidades

Como presidente eleito, está encarregado de:

• Ler o manual de sua comissão.

• Participar da assembléia distrital.

• Familiarizar-se com o regimento interno do clube, o qual deve conter informações sobre 
o propósito da comissão de desenvolvimento do quadro social.

• Colaborar com o presidente eleito do clube no recrutamento dos membros da comissão 
tendo por base as habilidades profi ssionais e interesses dos candidatos, e prepará-los para 
o desempenho de suas funções.

• Analisar e estabelecer as metas anuais e as de longo prazo do clube, juntamente com o 
presidente eleito do clube, utilizando as Diretrizes para Aumentar a Efi cácia dos Rotary 
Clubs.

• Desenvolver um plano de ação para que a comissão alcance suas metas anuais.

Durante seu mandato como presidente de comissão, terá as seguintes responsabilidades:

• Planejar e conduzir atividades e encontros regulares da comissão.

• Certifi car-se de que os membros estão desempenhando as tarefas que lhe foram 
designadas. 

• Informar o conselho diretor do clube, o presidente do clube e os sócios sobre o andamen-
to das atividades da comissão.

• Colaborar com a devida comissão distrital na implementação de iniciativas que envolvem 
dois ou mais clubes.

• Reconhecer os esforços dos membros da comissão.

Membros da comissão 

Colabore com o presidente eleito do clube na seleção dos membros da comissão e na realiza-
ção de reuniões de planejamento antes do início do ano. Para garantir a continuidade dos 
trabalhos, os membros da comissão devem exercer, quando possível, mandatos de três anos 
consecutivos. É importante que tenham fortes conexões com diversos setores da comuni-
dade. Outras características importantes incluem:

• Experiência profi ssional em recrutamento, contratação de pessoal ou vendas

• Amplo conhecimento sobre o Rotary

• Extroversão e sociabilidade

Todos os membros entrantes de comissão devem participar do seminário distrital sobre de-
senvolvimento do quadro social para familiarizar-se com as metas do distrito, discutir estra-
tégias pertinentes e maneiras de cooperar com outras pessoas que desempenham a mesma 
função em outros clubes, assim como para informar-se a respeito dos recursos disponíveis.

O presidente do clube deve ser membro ex offi cio de todas as comissões de clube.
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Para preparar os membros da comissão deverá:

• Fornecer aos novos membros informações sobre a comissão e suas atividades.

• Emparceirar novos membros com outros mais experientes.

• Incentivar a comunicação com pessoas que ocupam o mesmo cargo em outros clubes. 
Usar o diretório distrital.

• Familiarizar-se com os recursos disponíveis à comissão.

• Apresentar aos sócios uma lista de atividades e encontros distritais.

Estabelecimento de metas

As Diretrizes para Aumentar a Efi cácia dos Rotary Clubs são guia prático que visa auxiliar 
o presidente eleito do clube a estabelecer, juntamente com as comissões do clube, as metas 
anuais em apoio ao alcance das metas de longo prazo. O guia apresenta estratégias que aju-
dam as comissões a atingir suas próprias metas e conta com uma seção designada para cada 
comissão recomendada. Você terá a oportunidade de utilizar as diretrizes em conjunção com 
o presidente eleito do clube e demais dirigentes entrantes durante a assembléia distrital. As 
diretrizes podem ser usadas o ano inteiro e facilitam a avaliação dos resultados em relação ao 
alcance das metas estabelecidas. O guia deve ser revisado periodicamente, como apropriado.

Defi nição de metas efi cazes. Para assegurar que as metas estabelecidas refl itam acurada-
mente as capacidades da comissão e os interesses do clube, estas devem ser

• Participativas. Aqueles que participam da defi nição das metas e da elaboração das 
estratégias para alcançá-las sentem-se mais envolvidos com o processo. Ao estabelecer as 
metas do clube, consulte os sócios e os líderes do clube e do distrito.

• Mensuráveis. Metas devem ser determinadas em termos quantitativos.

• Desafi adoras. As metas devem ser desafi adoras o sufi ciente para ir além das conquistas 
do passado.

• Realistas. Rotarianos devem ser capazes de alcançar as metas com os recursos disponí-
veis. Compare as novas metas com as metas alcançadas anteriormente.

• Delimitadas. As metas devem ter prazo fi nal e cronograma de desenvolvimento.

Plano de ação. Colabore com os membros da comissão e com outros líderes do clube no 
desenvolvimento de um plano de ação que especifi que os passos a ser seguidos para o alcan-
ce de cada meta. As seguintes medidas poderão facilitar a elaboração de um plano de ação:

• Defi nir um prazo para cada passo.

• Determinar quem é responsável por cada passo.

• Estabelecer critérios para medir o progresso dos trabalhos. 

• Considerar os recursos disponíveis em seu clube, distrito e RI.

• Assegurar recursos humanos, informativos e fi nanceiros antes de implementar o plano de 
ação.

• Avaliar o sucesso de metas passadas e do seu plano, fazendo as devidas alterações.

Certifi que-se de que constante progresso está sendo verifi cado com relação ao alcance das 
metas estabelecidas.

Motivando os membros da comissão a seguir o plano de ação. Como rotarianos são 
voluntários, o que os motiva em suas profi ssões pode não surtir o mesmo resultado em 
atividades rotárias. Considere as necessidades de cada membro da comissão. Elementos 
motivadores incluem:

Para aprender 
sobre ferramen-
tas de avaliação 
relacionadas ao 
desenvolvimento 
do quadro social 
e consultar o 
perfi l qüinqüenal 
do seu clube, 
acesse o link 
www.rotary.org
/languages
/portuguese
/membership.
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• Convicção de que o alcance da meta benefi ciará a comunidade e o clube, bem como o 
distrito e o Rotary.

• Oportunidades de companheirismo.

• Oportunidades para estabelecimento de contatos.

• Convicção de que a meta é alcançável e o projeto ou atividade terá êxito.

• Envolvimento em tarefas que são desafi adoras e requerem o uso de habilidades específi cas.

• Reconhecimento dos esforços envidados em prol do alcance das metas da comissão.

A identifi cação de elementos motivadores ajuda a manter o compromisso dos sócios com o 
Rotary e a encorajar sua participação nas atividades do clube. 

Orçamento

Antes de 1º de julho, determine, juntamente com os membros da comissão e o tesoureiro 
entrante do clube, as verbas necessárias ao alcance das metas da comissão, incluindo as 
atividades planejadas de angariação de recursos. Assegure-se de que as necessidades fi nan-
ceiras da comissão constem do orçamento do clube. 

Monitore os fundos, transações e relatórios da comissão e mantenha-se constantemente 
informado sobre o orçamento. Ao reunir-se regularmente com o tesoureiro do clube, poderá 
tomar medidas para correção imediata de erros ou problemas.

Comunicação 

Antes do início do ano, desenvolva um plano para comunicação com outros líderes do clu-
be, destacando quem, quando e como irá comunicar-se, inclusive:

• Membros da comissão. As comissões devem reunir-se regularmente para identifi car e 
reavaliar os recursos, discutir projetos em andamento e novas iniciativas, e desenvolver 
estratégias para alcançar as suas metas e as do clube.

• Seu clube. Informe as atividades da comissão, inclusive planos de ação e progresso alcan-
çado, aos sócios, ao presidente e ao conselho diretor do clube.

• Outras comissões. Em geral, o trabalho de uma comissão afeta as atividades de outra. 
Por exemplo, os esforços da comissão de relações públicas para conscientização comuni-
tária sobre o Rotary poderá infl uenciar os trabalhos de recrutamento de sócios realizados 
pela comissão de desenvolvimento do quadro social. Canais efi cazes de comunicação 
facilitam a coordenação de projetos e atividades realizadas pelas comissões.

• Seu distrito. Se a sua comissão necessitar de orientação ou informações, contate o pre-
sidente da comissão distrital de administração de clubes (se pertinente) ou o governador 
assistente. 

Recursos adicionais

Os seguintes recursos poderão ajudá-lo a desempenhar sua função e a esclarecer as dúvidas 
dos membros:

Recursos informativos

Publicações podem ser encomendadas através do Catálogo do RI (019-PO) ou baixadas do 
site www.rotary.org.

• Diretório distrital — Lista de atividades e líderes distritais, caso seu distrito produza refe-
rido material.
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• Manual de Procedimento (035-PO) — Normas e diretrizes estabelecidas pelo conselho 
de legislação, pelo conselho diretor do RI e pelos curadores da Fundação Rotária. Edição 
revisada é publicada a cada três anos, após o conselho de legislação. Contém os docu-
mentos estatutários do RI.

• Regimento interno recomendado para o Rotary Club — Documento normativo com dire-
trizes abrangentes para administração dos clubes.

• Código Normativo do Rotary e Código Normativo da Fundação Rotária — Normas e 
diretrizes estabelecidas pelo conselho diretor do RI e pelo conselho de curadores da 
Fundação Rotária em apoio aos estatutos e ao regime interno do RI. Revisados após cada 
reunião do conselho diretor do RI e do conselho de curadores da Fundação. 

• Estatutos Prescritos para o Rotary Club — Fornecem estrutura recomendada para admi-
nistração de Rotary Clubs.

www.rotary.org

O site do RI oferece recursos online e informações sobre os diversos aspectos do Rotary. 
Por meio do site, rotarianos podem encomendar publicações, verifi car locais e horários das 
reuniões semanais e baixar materiais do Rotary.

Clique em:

• Club-District Support (Atendimento a clubes e distritos) — Recursos para dirigentes de 
clube e distrito, inclusive as mais atualizadas versões do regimento interno recomendado 
para o Rotary Club e dos estatutos prescritos para o Rotary Club.

Recursos fi nanceiros

• Fundos oferecidos por doadores individuais ou empresas locais

• Subsídios de outras fundações

• Subsídios da Fundação Rotária — fi nanciamento para projetos humanitários empreendi-
dos por clubes e distritos

Recursos humanos

A menos que de outra forma especifi cado, informações de contato podem ser obtidas através 
do distrito.

• Governador assistente — Rotariano indicado para auxiliar o governador na administra-
ção de clubes. Ele visitará o seu clube trimestralmente, ou com maior freqüência, e estará 
disponível para esclarecer dúvidas ou oferecer orientação.

• Outros presidentes de comissão de clubes do distrito — Líderes capacitados a oferecer 
apoio a projetos e iniciativas de clube.

• Governador de distrito — Administrador do RI responsável por apresentar estratégias 
que aumentem a efi cácia dos clubes. Informações de contato encontram-se no Offi cial 
Directory.

• Ex-líderes de clube e ex-presidentes de comissão de clube — Rotarianos experientes que 
podem ajudá-lo a planejar o ano do seu mandato. Estão qualifi cados para liderar as ativi-
dades da comissão.

• Forças-tarefa e grupos de apoio do RI e da Fundação Rotária — Grupos de rotarianos 
indicados pelo Presidente do RI para auxiliar Rotary Clubs e distritos no cumprimento 
dos objetivos das ênfases presidenciais. Informações de contato encontram-se no Offi cial 
Directory.
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DIRETRIZES PARA
AUMENTAR A EFICÁCIA
DOS ROTARY CLUBS

Rotary International

Estas diretrizes foram elaboradas, com base no Plano de Liderança de Clube, para ajudar os clubes a
avaliar sua situação atual e estabelecer metas para o ano seguinte. Esta seção do material inclui sugestões
de estratégias para o alcance das metas relativas ao Quadro Social pelos clubes, embora estes sejam
incentivados a desenvolver estratégias próprias, caso apropriado.
O download da versão emWord deste material pode ser feito no site www.rotary.org.

QUADRO SOCIAL

Situação atual

Número atual de sócios:

Número de sócios em 30 de junho do ano passado: Há cinco anos:

Número de sócios homens: Número de sócias:

Idade média dos sócios: .

Número de sócios admitidos de

1 a 3 anos atrás: 3 a 5 anos atrás: 5 a 10 anos atrás:

Número de rotarianos que propuseram novos sócios nos últimos dois anos:

Assinale os aspectos relacionados à diversidade da comunidade que estão refletidos no quadro social do
clube:

Profissão Faixa etária Sexo Etnia

O levantamento das classificações foi atualizado em e contém classificações, das quais
não estão preenchidas. (data) (número) (número)

Descreva o programa atual de orientação de novos sócios:

Descreva os programas de orientação continuada, tanto para sócios novos quanto para os antigos:

O clube apadrinhou um novo clube nos últimos 24 meses? Sim Não

Número de Grupos de Companheirismo e Grupos Rotarianos em Ação que contaram com a participação
de sócios do clube:

O que faz com o clube seja atraente para os novos sócios?

Que aspectos do clube poderiam dificultar o processo de recrutamento de novos sócios?

4/06 
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Situação no futuro

Meta de desenvolvimento do quadro social no próximo ano rotário: Contar com sócios até 30 de
junho de (número)

(ano)

Fontes de sócios potenciais na comunidade identificadas pelo clube:

Como o clube planeja alcançar as metas de desenvolvimento do quadro social? (assinale todas as
opções aplicáveis)
Executando plano de retenção que vise motivar os sócios por intermédio da participação em
programas, projetos e atividades de orientação e companheirismo
Certificando se de que a comissão de desenvolvimento do quadro social esteja familiarizada com
técnicas eficazes de recrutamento
Desenvolvendo plano de recrutamento que vise representar a diversidade da comunidade
Descrevendo aos rotarianos potenciais as expectativas relacionadas aos que ingressam na
organização
Implementando programa de orientação a novos sócios
Elaborando material informativo que ofereça dados gerais sobre o Rotary e informações específicas a
respeito do clube para sócios em potencial
Indicando um rotariano experiente como mentor para cada novo sócio
Homenageando rotarianos que trazem novos sócios
Incentivando os sócios a afiliar se a um Grupo de Companheirismo ou um dos Grupos Rotarianos em
Ação
Participando do programa Reconhecimento do RI por Desenvolvimento do Quadro Social
Patrocinando um novo clube

Outros (queira descrever):

Medidas a ser tomadas:

4/06 
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Recrutamento

A comissão de desenvolvimento do quadro social recruta candidatos potenciais e informa 
os sócios sobre a importância de identifi car e convidar pessoas qualifi cadas para se associar 
ao clube. Como a afi liação ao Rotary se dá exclusivamente por meio de convite, os sócios 
são incentivados a convidar amigos, familiares, colegas de profi ssão e outros integrantes da 
comunidade.

Sócios novos trazem benefícios importantes ao clube, inclusive:

• Aumento da capacidade de prestação de serviços comunitários

• Líderes potenciais 

• Diversidade

• Idéias originais e energia renovadora

• Continuidade a longo prazo para o clube e o Rotary

A habilidade do clube de recrutar sócios novos depende da efi cácia e relevância de seus pro-
jetos, relações públicas e reuniões semanais, bem como da diversidade do quadro social e 
de sua efi ciência como um todo. Procure prever os desafi os relacionados ao recrutamento de 
novos sócios e colabore com outros líderes do clube na implementação de estratégias para 
enfrentá-los.

Responsabilidades

A comissão possui as seguintes responsabilidades quanto ao recrutamento de sócios novos:

• Familiarizar-se com as diretrizes básicas relacionadas ao recrutamento de novos sócios

• Ajudar a identifi car rotarianos potenciais

• Assegurar que o quadro social do clube refl ita a diversidade profi ssional e empresarial da 
comunidade

• Receber os novos sócios e encarregar-se de sua admissão

• Propor novos sócios 

• Compreender o sistema de classifi cações

Medidas a ser tomadas

Para o recrutamento de sócios qualifi cados, seu plano de desenvolvimento do quadro social 
deve incluir os seguintes passos:

• Identifi cação

• Apresentação

• Convite

• Admissão

Para cada passo, elabore um cronograma, especifi que o membro de comissão encarregado, 
estabeleça critérios para avaliar o progresso e identifi que os recursos disponíveis que pode-
rão ser úteis. Estratégias de recrutamento estão detalhadas a seguir.

Para mais 
informações 
sobre recruta-
mento, consulte 
o Guia para 
Desenvolvimento 
do Quadro 
Social.

Consulte o 
Membership 
Development 
Best Practices 
Exchange (Banco 
de dados de me-
lhores práticas 
para desenvolvi-
mento do quadro 
social) no site 
www.rotary.org 
para informar-se 
sobre estratégias 
de recrutamento.
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Identifi cação

Identifi que candidatos qualifi cados e realize levantamento anual de modo a elaborar uma 
lista das classifi cações não ocupadas por nenhum sócio do clube. Use referida lista para 
determinar as classifi cações que devem ser preenchidas através dos esforços de recruta-
mento. Compartilhe essas informações com os sócios e consulte o conselho diretor do clu-
be quanto aos assuntos relacionados às classifi cações. Para mais detalhes vide Classifi cações 
na página 17.

Para promover o recrutamento, convide um novo sócio durante o primeiro mês do ano rotá-
rio e motive os sócios do clube a fazer o mesmo. Incentive o clube a identifi car novos sócios 
nos seguintes grupos:

• Empresas locais

• Associações profi ssionais

• Câmara de Comércio

• Órgãos governamentais locais e regionais

• Ex-participantes de programas da Fundação Rotária

• Rotaractianos e ex-rotaractianos

• Cônjuges, colegas de trabalho e familiares de rotarianos

Apresentação

Certifi que-se de informar os sócios potenciais sobre os programas do RI, projetos de presta-
ção de serviços, bem como benefícios e responsabilidades inerentes à associação ao Rotary. É 
mais provável que o candidato se torne um sócio atuante se o Rotary lhe tiver sido apresen-
tado por rotarianos entusiasmados e se for informado sobre os projetos do clube. 

Peça aos sócios que conversem sobre o Rotary e suas metas com amigos, familiares e colegas 
de trabalho. Além disso, use os projetos de prestação de serviços à comunidade para identi-
fi car e atrair sócios potenciais. Para mais detalhes sobre como apresentar informações sobre 
o Rotary aos sócios potenciais vide Orientação na página 23.

Convite

Convide o sócio potencial por meio de visita pessoal do rotariano proponente acompanha-
do de um membro da comissão de desenvolvimento do quadro social. Quando o rotaria-
no potencial recebe a visita de duas pessoas passa a ter um contato a mais que lhe poderá 
oferecer informações adicionais sobre o Rotary. Rotarianos que se propuserem a convidar 
sócios potenciais devem enfatizar as atividades e projetos do clube que tiverem relação com 
os interesses do candidato. A comissão de desenvolvimento do quadro social deve, por sua 
vez, providenciar para que os sócios que patrocinam novos rotarianos sejam homenageados 
pelos seus esforços.

A comissão ajuda o conselho diretor a analisar o caráter, ocupação, reputação e outros 
fatores pertinentes à elegibilidade dos indivíduos propostos para ser sócios. Os índices de 
retenção podem ser maximizados com a seleção cuidadosa de sócios potenciais. 

Ao avaliar as qualifi cações do candidato para associação ao Rotary, considere as seguintes 
perguntas:

• O candidato é possuidor de caráter ilibado?

• A reputação do candidato é exemplar?

• O candidato valoriza a prestação de serviços?
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• O candidato poderá assumir as obrigações fi nanceiras com relação ao clube e comparecer 
às reuniões semanais?

• O candidato se compromete a participar dos projetos, programas e comissões do clube?

A comissão de desenvolvimento do quadro social deve agilizar o processamento das pro-
postas de adesão. Em seu relatório ao conselho diretor deverá indicar o âmbito da análise 
realizada pela comissão e justifi car as razões que conduziram às suas conclusões.

Admissão

A admissão de novos sócios deve ser feita por meio de cerimônia condigna e signifi cativa. 
Aproveite tal ocasião para salientar os benefícios e responsabilidades de ser rotariano. Se 
possível, convide parentes à cerimônia e ofereça, durante o evento, a oportunidade para que 
novos sócios discorram brevemente sobre eles mesmos, bem como suas famílias e profi ssões. 
O Rotary Club deverá oferecer ao novo sócio os seguintes itens: 

• Distintivo de lapela do Rotary

• Cartão de identifi cação de sócio

• Boletim do clube

• Diretório distrital

• Carta mensal do governador

• The Rotarian ou revista rotária regional

• Lista dos clubes nas redondezas para recuperação de freqüência

• Crachá do clube

• Flâmula do clube

Procure dar destaque ao novo rotariano no boletim do clube ou na reunião semanal.

Regimento Interno Recomendado para o Rotary Club 

Artigo 13 Método para eleição de sócios

Seção 1 — O nome do sócio em perspectiva, proposto por sócio representativo do clube, 
deverá ser encaminhado por escrito ao conselho diretor, por intermédio do secre-
tário do clube. O nome de sócio que esteja se transferindo ou de ex-sócio de outro 
clube pode ser proposto pelo ex-clube. A proposta terá caráter confi dencial, exceto 
quando de outra forma indicado nesta norma. 

Seção 2 — O conselho deverá assegurar-se de que a proposta obedece aos requisitos 
relativos a classifi cações e elegibilidade ao quadro social constantes dos estatutos 
prescritos para o clube. 

Seção 3 — O conselho deverá aprovar ou rejeitar a proposta no prazo de 30 dias após sua 
submissão notifi cando em seguida o proponente sobre sua decisão por intermédio 
do secretário do clube. 

Seção 4 — Se a decisão do conselho for favorável, o candidato em perspectiva será infor-
mado sobre os propósitos do Rotary e os privilégios e responsabilidades dos sócios, 
após o que deverá assinar o formulário de pedido de admissão ao quadro social e 
autorizar a divulgação, ao clube, de seu nome e sua classifi cação.

Consulte o 
Guia para 
Desenvolvimento 
do Quadro Social 
e a publicação 
Orientação de 
Novos Sócios 
para sugestões 
relacionadas às 
cerimônias de 
admissão de 
novos sócios.
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Seção 5 — Se, dentro de sete dias após a divulgação de informações sobre o sócio em 
perspectiva, nenhum sócio (exceção feita aos sócios honorários) apresentar ao 
conselho uma objeção por escrito contra essa proposta, expondo as razões sobre as 
quais se baseia, o sócio em perspectiva, após o pagamento da jóia de admissão indi-
cada neste regimento interno (exceção feita aos sócios honorários), será considerado 
eleito como sócio do clube. 

 Se o conselho receber alguma objeção, este deverá votá-la em sua reunião subse-
qüente. Se, apesar da objeção, o candidato proposto for aprovado, este será consi-
derado sócio eleito mediante o pagamento da jóia de admissão (exceto no caso de 
sócio honorário). 

Seção 6 — Após a eleição, na forma descrita nos parágrafos acima, o presidente deverá 
providenciar a apresentação ofi cial do novo sócio, a entrega do cartão de sócio e 
material rotário impresso apropriado. Além disso, o presidente ou o secretário enca-
minhará ao RI os dados do sócio, sendo que o presidente selecionará um rotariano 
para ajudar o novo sócio a se entrosar e indicará um projeto ou evento do qual o 
novo sócio irá participar.

Seção 7 — O clube pode eleger, em conformidade com os estatutos prescritos para o 
clube, os sócios honorários propostos pelo conselho.
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Classifi cações

Rotary Clubs usam o sistema de classifi cações para assegurar que o quadro social refl ita a 
diversidade profi ssional e empresarial da comunidade. A classifi cação descreve a atividade 
principal de uma empresa ou a área de atuação profi ssional de um indivíduo. Não há uma 
lista defi nitiva das classifi cações, uma vez que atividades profi ssionais e terminologia variam 
de acordo com a região. Listas telefônicas e de associações profi ssionais podem ser úteis no 
levantamento das classifi cações da comunidade. 

Utilização do princípio de classifi cação

Rotary Clubs podem ter até cinco sócios em cada classifi cação, ou 10% do quadro social, 
caso este tenha mais de 50 sócios. Sócios aposentados não são levados em consideração 
no cálculo de rotarianos que detêm uma classifi cação. Entretanto, se algum sócio mudar 
de classifi cação, poderá continuar afi liado ao clube na nova classifi cação. Rotarianos que 
se transferem de um clube para outro, ou que são ex-sócios, devem ser admitidos mesmo 
quando o número limite em uma classifi cação se exceda. Tais exceções devem, no entanto, 
ser temporárias. 

Levantamento de classifi cações

Para que possa conhecer as profi ssões e empresas representadas na comunidade, é reco-
mendável realizar um levantamento das classifi cações. Este deve incluir estabelecimentos 
profi ssionais e comerciais, e ser abrangente, de modo a refl etir as profi ssões exercidas por 
executivos qualifi cados que residam na localidade ou arredores, assim como as classifi cações 
de residentes mesmo que estes desempenhem suas atividades profi ssionais fora da comu-
nidade. Uma vez conduzido o levantamento, prepare uma lista de classifi cações vagas e 
preenchidas, incluindo os nomes dos sócios ao lado de suas classifi cações. Use referida lista 
para determinar aquelas que devem ser preenchidas por intermédio de recrutamento. Vale 
ressaltar que as classifi cações são apenas um critério para desenvolvimento do quadro social. 
Consulte os Estatutos Prescritos para o Rotary Club para informar-se sobre as qualifi cações 
necessárias à afi liação ao Rotary. 

Se seu clube 
estiver impossibi-
litado de admitir 
um candidato 
qualifi cado devi-
do ao princípio 
de classifi cação, 
poderá recomen-
dá-lo a outro 
Rotary Club da 
área.
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Retenção

Esforços de retenção de sócios são fundamentais ao desenvolvimento do quadro social do 
clube e ajudam a amenizar um dos maiores problemas enfrentados pelo Rotary atualmente, 
ou seja, o alto índice de baixas nos clubes. Sócios dedicados, atuantes e motivados contri-
buem ao bom funcionamento do clube e são mais propensos a atrair rotarianos potenciais.

Identifi que os desafi os ligados à retenção enfrentados pelo clube e implemente estratégias 
para vencê-los. Estratégias bem-sucedidas de retenção incluem orientação de sócios e esfor-
ços para mantê-los envolvidos e bem informados. 

Responsabilidades

A comissão de desenvolvimento do quadro social possui as seguintes responsabilidades 
quanto à retenção de sócios:

• Identifi car pontos fortes e fracos do clube usando o Modelo de retenção (página 20)

• Monitorar tendências do clube no que se refere à freqüência, tempo de associação à orga-
nização e encaminhamento de contribuições à Fundação Rotária. A análise de tais tendên-
cias pode ser útil à identifi cação de áreas que necessitam de atenção especial.

• Orientar os sócios, tanto novos quanto os que já estavam no clube, sobre o Rotary, enfati-
zando a importância do desenvolvimento do quadro social.

• Implementar estratégias para envolver os sócios, inclusive os novos, nas atividades do 
clube.

• Homenagear os sócios que se destacarem por suas contribuições a projetos e iniciativas 
do clube.

Medidas a ser tomadas

Para reter os sócios, seu plano de desenvolvimento do quadro social deve incluir os seguin-
tes passos:

• Informação e orientação

• Envolvimento

Para cada passo, elabore um cronograma, especifi que o membro de comissão encarregado, 
estabeleça critérios para avaliar o progresso e identifi que os recursos disponíveis que pode-
rão ser úteis aos seus próprios esforços. Estratégias de retenção estão detalhadas a seguir.

Informação e orientação

A comissão de desenvolvimento do quadro social deve providenciar para que a orientação 
continuada seja uma atividade regular do Rotary Club e para que os sócios novos sejam 
informados a respeito do clube e do RI. Orientação e treinamento possibilitam aos rotaria-
nos ampliar conhecimentos e desenvolver habilidades, e são fundamentais aos trabalhos de 
retenção de sócios. Alguns sócios se desligam do clube por se sentir desinformados. Para 
mais detalhes sobre como apresentar informações sobre o Rotary aos sócios vide Orientação 
na página 23.
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Envolvimento

Certifi que-se de que os novos sócios participem das atividades e comissões de clube, cam-
panhas de captação de recursos, reuniões e eventos sociais. Desta forma, se sentirão parte do 
clube e farão com o Rotary se torne prioridade em suas vidas. Incentive o envolvimento do 
clube em serviços comunitários e programas da Fundação Rotária e considere as seguintes 
medidas para fazer com que os sócios novos tomem parte nas atividades do clube: 

• Indicar o novo sócio para integrar uma comissão ou designar-lhe alguma tarefa na reu-
nião do clube.

• Criar crachás especiais para os novos sócios usarem durante o primeiro ano. Incentivar os 
outros rotarianos a estabelecer contato com os portadores dos referidos crachás. 

• Pedir ao novo sócio que sirva como delegado em conferência distrital para ampliar seus 
conhecimentos sobre o Rotary e a respeito dos projetos implementados além do âmbito 
do clube. Alguns clubes ajudam os novos sócios cobrindo parte ou todas as despesas 
de participação no evento. Solicitar ao novo rotariano que elabore um relatório após a 
conferência.

• Instituir um programa através do qual todos os sócios que foram admitidos no mesmo 
ano rotário colaborem em um projeto. 

• Incentivar os novos sócios a vivenciar a internacionalidade do Rotary participando de 
convenção do RI ou convidando uma equipe de Intercâmbio de Grupos de Estudos para 
um almoço ou outra atividade.

• Pedir aos novos sócios que identifi quem dois ou três sócios potenciais em grupos de ami-
gos. Ao promover o Rotary entre conhecidos, os novos sócios tornam-se mais entusiasma-
dos em relação à entidade. 

Para informar-se 
sobre estratégias 
de retenção que 
geraram bons 
resultados em 
outros clubes, 
acesse o link 
www.rotary
.org/membership.
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Modelo de retenção 

Para permanecer viável, o clube precisa admitir novos sócios qualifi cados e retê-los, bem como seus 
sócios antigos. O modelo de retenção é uma ferramenta designada a ajudar clubes a calcular seu índice de 
crescimento ou encolhimento do quadro social em determinado período de tempo e identifi car o grupo 
crítico: sócios novos ou antigos.

Utilize os dados referentes ao quadro social do clube, o diagrama e instruções a seguir para criar seu mo-
delo de retenção. Será necessário ter em mãos as datas de associação e de desligamento de todos os sócios 
nos últimos três a cinco anos. Se o clube não possuir os registros completos, o presidente ou secretário 
poderão obtê-los por intermédio da seção Acesso ao Portal, do site www.rotary.org.

Depois de preencher o esquema, siga as instruções para interpretá-lo.

Modelo de retenção

Data inicial

no de sócios

no sócios antigos que 
continuam no clube

no novos sócios 
admitidos

no novos sócios 
que continuam no clube

baixas de novos sócios

%
 de baixa de novos sócios 

no de baixas de sócios 
antigos

%
de baixa de sócios antigos

Data fi nal

no de sócios
% ganho/perda líquidos
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Elaboração do modelo de retenção

1. Estabeleça o período a ser estudado e preencha o campo superior com a Data inicial, e o campo infe-
rior com a Data fi nal. (Período sugerido: de três a cinco anos.)

2. No campo superior (Data inicial), coloque o número de sócios que seu clube possuía na data inicial.

3. No campo inferior (Data fi nal), coloque o número de sócios que seu clube possuía ao fi nal do estudo e 
calcule o valor % ganho/perda líquidos da seguinte forma: 

(número de sócios na data fi nal – número de sócios na data inicial) x 100
= % ganho/perda líquidos

número de sócios na data inicial

4. No espaço referente a baixas de sócios antigos, anote o número de sócios que já integravam o clube 
na data inicial e que se desligaram antes da data fi nal, e calcule o valor % de baixa de sócios anti-
gos da seguinte forma:

Baixas de sócios antigos x 100
= % de baixa de sócios antigos

Número de sócios na data inicial

5. O número de sócios antigos que continuam no clube pode ser calculado da seguinte forma:

 Número de sócios na data inicial – baixas de sócios antigos = sócios antigos que continuam no clube

6. No espaço sócios admitidos, anote o número de admissões dentro do período estudado.

7. No campo baixas de novos sócios, coloque o número de novos sócios que se desligaram antes da data 
fi nal e calcule o valor % de baixa de novos sócios da seguinte maneira:

Baixas de novos sócios  x 100
= % de baixa de novos sócios

Novos sócios admitidos

8. O número de novos sócios que continuam no clube pode ser calculado da seguinte forma:

Novos sócios admitidos – baixas de novos sócios = novos sócios que continuam no clube

Atenção: A soma dos valores de sócios antigos que continuam no clube e novos sócios que continuam 
no clube deve ser igual ao número de sócios na Data fi nal.
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Interpretação do modelo de retenção

Depois de conhecer a estrutura de aumento ou redução do quadro social do clube, é hora de identifi car 
seus pontos fortes e fracos com relação à retenção de sócios.

Ganho ou perda líquidos

O principal indicador da situação do clube com relação à retenção é o valor líquido de ganho ou perda 
de sócios. Ganho líquido signifi ca que o clube ampliou seu quadro social. Isto pode ter ocorrido devido à 
retenção dos sócios antigos somada à admissão de novos sócios ou devido ao número de novos sócios ser 
superior ao número de baixas de sócios antigos. 

Perda líquida signifi ca que o clube não conseguiu reter mais sócios do que o número de sócios admitidos. 

Avaliação da taxa de baixa dos sócios  

A principal evidência de que o clube pode estar enfrentando problemas de retenção é a saída maciça 
de sócios. Adicione os valores de baixas de sócios antigos (caixa à esquerda) ao número de baixas de 
novos sócios (caixa à direita) para determinar quantos se desligaram do clube no período. O número de 
baixas é razoável para o tamanho do clube? Avalie os motivos para a saída desses sócios e as medidas que 
podem ser adotadas para estancar essas perdas.

Novos sócios

Para continuar a análise, considere o número de baixas de novos sócios (caixa à direita), que indica 
quantos novos sócios ingressaram no clube e dele saíram dentro do período analisado. Procure manter 
esse número o mais próximo possível de zero. O valor indicado abaixo da caixa baixas de novos sócios 
( % de baixa de novos sócios) representa a porcentagem de sócios que entraram depois da data ini-
cial e saíram antes da data fi nal do período analisado. Procure manter esse número o mais baixo possível. 
É compreensível que algum novo sócio deixe o clube por motivos diversos, contudo, se o clube informar 
cuidadosamente os sócios potenciais sobre as responsabilidades dos rotarianos e mantiver um programa 
efetivo de orientação aos entrantes, a quantidade de novos sócios dando baixa deverá se reduzir drastica-
mente.

Sócios antigos

O número de baixas de sócios antigos (caixa à esquerda) indica a quantidade de sócios representativos 
na data inicial que se desligaram, ou seja, a porcentagem de desgaste do clube ( % de baixa de sócios 
antigos). Quanto mais baixa for esta porcentagem, mais efi caz é a retenção de sócios antigos no clube. 

Outros recursos

Estratégias adicionais para a retenção de sócios podem ser encontradas no Guia para Desenvolvimento 
do Quadro Social. Peça orientação a seu coordenador regional do quadro social do RI (RRIMC) e coorde-
nadores zonais (RIMZCs). Instruções detalhadas sobre como preencher e analisar o modelo de retenção 
estão em www.rotary.org.
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Orientação 

Sócios com amplo conhecimento sobre o Rotary tendem a tomar iniciativas e ser mais atuan-
tes em seus clubes e distritos. Transmita informações a respeito da organização aos sócios 
novos e potenciais, bem como aos mais experientes. 

Responsabilidades

A comissão de desenvolvimento do quadro social possui as seguintes responsabilidades 
quanto à orientação de sócios:

• Explicar aos sócios potenciais os benefícios e as responsabilidades inerentes à associação à 
entidade.

• Colaborar com o presidente do clube na implementação de programas de orientação e 
treinamento para todos os sócios do clube.

• Promover o seminário distrital sobre desenvolvimento do quadro social e os seminários 
organizados pelo coordenador regional do quadro social e pelo coordenador zonal do 
quadro social do RI.

• Implementar estratégias de orientação de novos sócios.

Orientação de sócios potenciais

Informe os rotarianos potenciais a respeito do Rotary, inclusive sobre sua história e ideais, e 
apresente dados sobre o clube e as atividades que este realiza. Além disso, colabore com o 
presidente do clube e com a comissão de relações públicas na apresentação de informações 
básicas sobre a entidade. 

Recomenda-se ainda que a comissão elabore um perfi l do clube que possa ser apresenta-
do aos visitantes juntamente com as publicações Isto É Rotary e Noções Básicas do Rotary. 
Ademais, a distribuição de edição recente da The Rotarian ou da revista regional pode ser 
útil.

Orientação de novos sócios

A orientação de novos sócios deve ter por base as informações apresentadas anteriormente e 
ter início imediatamente após sua admissão ao clube. 

Todo sócio deve desempenhar papel atuante no processo de adaptação dos novos sócios. 
Indique um mentor para cada novo sócio que possa orientá-lo sobre como tornar-se um 
rotariano atuante. 

Durante os primeiros seis meses, novos sócios poderão aprofundar seus conhecimentos 
sobre a organização realizando as seguintes atividades: 

• Comparecer a sessões de orientação a novos sócios

• Consultar o E-Learning Center do Rotary no site www.rotary.org

• Participar das assembléias de clube, bem como das reuniões do conselho diretor e das 
comissões

• Proferir palestra sobre classifi cação nas reuniões do clube

• Recuperar freqüência em outro clube

• Levar um convidado à reunião de clube ou propor um novo sócio 

• Escolher uma comissão de clube que tenha interesse em integrar
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Orientação continuada

Atividades regulares de orientação ajudam a manter aceso o interesse e o entusiasmo dos 
sócios. Clubes devem adotar um programa de orientação continuada para manter seus 
sócios atualizados sobre questões rotárias e do clube. Tal programa deve conter os seguintes 
elementos: 

• Realização de assembléias de clube para discutir as atividades que não deveriam ser can-
celadas e aquelas que os sócios querem modifi car

• Estabelecimento de metas anuais, planos de ação e estratégias

• Ênfase sobre a importância das estratégias de recrutamento

• Programações de quatro ou mais reuniões semanais em período de um ano, que desta-
quem o Rotary, inclusive história, objetivos, atividades e âmbito de atuação

• Participação de sócios do clube em eventos multidistritais voltados à orientação 
continuada

Utilize o site do clube ou distrito, reuniões ordinárias, e-mails e boletins do clube para 
compartilhar informações com o governador de distrito e a secretaria do RI. Certifi que-se 
de que todos conheçam os programas do RI e da Fundação Rotária como Intercâmbio de 
Jovens, Bolsas Educacionais e Serviços à Comunidade Mundial. A participação em um des-
ses programas pode vir a incentivar o compromisso duradouro com o Rotary. As publicações 
do RI são também excelente recurso de orientação continuada. Ao ler materiais como a The 
Rotarian ou as revistas regionais, os sócios podem se atualizar sobre as atividades rotárias 
realizadas em todo o mundo. Incentive os sócios a consultar o site www.rotary.org regular-
mente para manter-se a par dos eventos e recursos do Rotary. 

Organização de novos clubes

Se o seu clube patrocina um novo Rotary Club, desenvolva um plano de ação que inclua as 
seguintes responsabilidades:

• Auxiliar o representante especial no planejamento e na execução dos trabalhos de organi-
zação do novo clube

• Ajudar a planejar as reuniões e os projetos iniciais do novo clube

• Auxiliar no envio dos relatórios exigidos pelo governador de distrito durante o primeiro 
ano do clube

• Servir de mentor ao novo clube por pelo menos dois anos após sua admissão ao RI

Para mais informações, queira contatar o governador de distrito, a comissão distrital de 
desenvolvimento do quadro social ou a comissão distrital de expansão.
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