GRUPOS DE COMPANHEIRISMO
Os Grupos de Companheirismo são
formados por rotarianos, seus cônjuges e
rotaractianos que:




Têm interesse recreativo em comum, seja
um hobby, esporte, etc.
Promovem o desenvolvimento profissional
por meio de contatos com colegas de sua
área de trabalho
Aumentam sua experiência rotária
explorando novas oportunidades de servir e
fazendo amigos no mundo inteiro

ESTRUTURA DOS GRUPOS


Com normas, taxas e administração
próprias, esses grupos operam
independentemente



A associação aos grupos está aberta a
rotarianos, seus familiares,
participantes e alumni dos programas
do Rotary International e da Fundação
Rotária



Os grupos devem possuir membros ativos
em pelo menos três países

ALGUNS BENEFÍCIOS
PROPORCIONADOS PELOS GRUPOS
DE COMPANHEIRISMO


Oportunidades de fazer amizades com
pessoas de outros clubes, distritos e países



Contribuem para a promoção da imagem
pública do Rotary



São um atrativo a mais para novos
associados de Rotary Clubs, contribuindo
também para manter os associados atuais
motivados

JUNTE-SE A LÍDERES: www.rotary.org/fellowships

GRUPOS DE COMPANHEIRISMO DO ROTARY
Você tem interesse em um dos seguintes temas? Visite o website dos grupos para mais informações:
Radioamadorismo
Automóveis Antigos,
Clássicos e Históricos
Autores e Escritores
Cerveja
Observação de Pássaros
Canoagens
Excursões em Caravana
Xadrez
Usuários de Computadores
Culinária
Participantes de
Convenções do RI
Críquete
Amantes de Cruzeiros
Curling
Ciclismo
Médicos
Colecionadores de Bonecas
E-Clubs
Editores e Redatores
Educadores
Meio Ambiente
Esperanto
Pesca
Aviação
Go-(game)
Golfe
Intercâmbio de Lares
Cônsules Honorários
Equitação
Rotarianos na Internet
Cultura Italiana
Jazz

www.ifroar.org
www.achafr.eu
www.authorsandwritersRIF.org
www.rotarybrew.org
www.ifbr.org
http://sites.google.com/site/canoeingrotarians
www.rotarianscaravanning.org.uk
www3.sympatico.ca/brian.clark
http://www.icufr.org/
www.rotariangourmet.com
www.conventiongoers.org
www.rotarycricket.org
www.facebook.com/CruisingRotariansFellowship
www.curlingrotarians.com
www.cycling2serve.org
www.rotariandoctors.org
www.rotarydlf.org
http://rotarianseclubfellowship.org/
www.facebook.com/groups/IFREP/
charles1grant@ao.com
www.envirorotarians.org
http://radesperanto.monsite-orange.fr/index.html
www.facebook.com/groups/International
FellowshipofFishingRotarians
www.iffr.org
www.gpfr.jp
www.igfr-international.com
www.rotarianhomeexchange.com
kappenberger@gmail.com
franz.gillieron@highspeed.ch
www.roti.org
www.ICWRF.net
www.rotaryjazz.com

Advogados
Mágicos
Grecomania
Rotarianos Maratonistas
Motociclismo
Música
Livros Antigos e Raros
Ex-governadores
Fotografia
Policiais/Agentes de
Segurança
Civilizações Précolombianas
Tecelões
Trens
Veículos de Recreação
História Mundial do Rotary
História do Rotary
Rotary e Negócios
Remo
Responsabilidade Social
Corporativa
Selos sobre o Rotary
Escotismo
Mergulho
Solteiros
Esqui
Interação Social na Internet
Tênis
Gerenciamento de Qualidade
Veículos 4X4
Viagens e Hospedagens
Saúde e Boa Forma
Vinho
Iatismo

www.rotarianlawyersfellowship.org
www.rotarianmagician.org
www.fellowshipmagnagraecia.org
www.rotarianrun.org
www.ifmr.org
www.ifrm.org
www.rotaryoldbooks.org
www.pdgsfellowship.org
www.ifrp.info
www.polepfr.org
jaime.jimenez.castro@gmail.com
www.rotariansquilt.org
www.ifrr.info
www.rvfweb.org
www.rotaryhistoryfellowship.org
www.rhhif.org
www.rotarymeansbusiness.com
http://www.iforr.org
gaetano.papa4@virgilio.it
www.rotaryonstamps.org
www.ifsr-net.org
www.ifrsd.org
www.rsfinternational.net
www.isfrski.org
www.rosnf.net
www.itfr.org
www.rotarytqm.it
http://rotary4x4.org.za
www.ithf.org
kappenberger@gmail.com
www.rotarywine.net
www.iyfr.net

FORME SEU PRÓPRIO GRUPO
Se não encontrar um grupo que lhe interesse e quiser criar o seu, envie um email a rotaryfellowships@rotary.org para saber como proceder. Todos os grupos
estão sujeitos à aprovação do Conselho Diretor do Rotary International.

RECURSOS DO ROTARY



Diretório de Grupos de Companheirismo do Rotary (em inglês)
www.rotary.org/myrotary/en/document/885
Manual dos Grupos de Companheirismo do Rotary
www.rotary.org/myrotary/pt/document/886

SAIBA MAIS
Envie um e-mail a rotaryfellowships@rotary.org

PT—(114)

