“O QUE É O ROTARY?”

O que você responde quando alguém lhe pergunta “O que é o Rotary?” Como você explica, em
suas próprias palavras, que o Rotary UNE LÍDERES QUE TROCAM IDEIAS e ENTRAM
EM AÇÃO?
Veja algumas possíveis respostas:
“O Rotary une pessoas que
ajudam a resolver grandes
problemas em comunidades
de todo o mundo.”

“Somos uma
organização
formada por
pessoas de todo
o mundo que
trabalham juntas
para preservar o
meio ambiente,
combater a
paralisia infantil,
melhorar
as nossas
comunidades
e fazer muitas
outras coisas
extraordinárias
todos os dias.”

“O Rotary une líderes profissionais e
comunitários que usam suas habilidades e
perspectivas diferenciadas para criar mudanças
positivas local e globalmente.”

Redija sua própria resposta nesta caixa.

Para mais informações, visite www.rotary.org/myrotary/pt e faça uma busca por “nossa voz”.

A Iniciativa para Fortalecer o Rotary ajuda a responder à pergunta “O que é o Rotary?” de
forma simples e fácil de entender para que você possa inspirar as pessoas a se unirem a nós
para fazer o bem no mundo.
Grandes marcas baseiam suas mensagens em ideias muito simples. As três frases abaixo são
um reflexo da nossa essência e nos ajudam a transmitir nossa mensagem de forma clara e
coesa, explicando o que temos a oferecer.

JUNTE-SE A LÍDERES
Exemplo de mensagem
• O Rotary usa o talento de líderes profissionais e comunitários do mundo inteiro para
enfrentar desafios locais e internacionais.

TROQUE IDEIAS
Exemplos de mensagens
• No Rotary, compartilhamos nossos interesses e comemoramos nossas perspectivas
diversificadas durante reuniões de clube, conferências, projetos e eventos sociais.
• Você encontra no Rotary um lugar para usar seus conhecimentos. Seja como líder ou parte
de uma equipe, estamos abertos às suas ideias e sugestões para projetos.

ENTRE EM AÇÃO
Exemplos de mensagens
• Transformamos comunidades de todo o mundo através dos nossos projetos humanitários.
• Seja através de iniciativas que criam bancos de alimentos, fornecem água limpa ou
melhoram a saúde de mães e filhos, trabalhamos para causar impacto positivo e sustentável.

ATRAVÉS DO ROTARY:
•
•
•
•

Criamos relacionamentos duradouros.
Honramos nossos compromissos.
Conectamos perspectivas diversificadas.
Aplicamos nossas habilidades de liderança e conhecimentos para sanar problemas sociais.
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