
Intercâmbio de Jovens 

Bem-vindo ao RCSP Morumbi 

 

Vamos apresentar: 

O Que é Rotary 

Orientação aos estudantes 

Orientação aos pais 

Preparação cultural 



Processo de INTERCAMBIO 

hoje à noite 

O  Que é Rotary 
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hoje à noite 

O  Que é Rotary 

porque? 
 

 



Processo de INTERCAMBIO 

Etapas a serem seguidas 
 

Visita da família ao Rotary Club “patrocinador”; 

Preenchimento do Application Form; 

Visita ao lar do candidato; 

Entrevista com todos os membros da família; 

Apresentação do candidato pelo RC; 

Exames Classificatórios; 

26 Set 2015 



Processo de INTERCAMBIO 

O  Que é Rotary 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rotary_International 

 

“Organização de líderes de negócios e profissionais,  
unidos no mundo inteiro, que: 

 

Prestam serviços humanitários; 
 

Fomentam um elevado padrão de ética em todas as profissões; e 
 

Ajudam a estabelecer a paz e a boa vontade no mundo.” 

 

Em linhas gerais,  

são simplesmente voluntários que se reúnem para desenvolver projetos à comunidade. 
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O  Que é Rotary 
http://www.rotarymorumbi.org.br/en/o-que-e-rotary/ 

 Em poucas palavras, Rotary é a maior ONG do mundo, e se identifica sempre 

por uma marca, logotipo, que é uma Roda Denteada. É membro permanente 

das NAÇÕES UNIDAS (ONU). Mais de 40% das pessoas envolvidas na 

fundação desta importante organização, em 10/12/1948, eram rotarianos. A 

“ONU”, como é conhecida, é uma entidade internacional de caráter político, 

uma Assembleia Internacional de países, onde só dois membros não são 

países, mas, pela sua importância, têm assento naquela Assembleia: a CRUZ 

VERMELHA e o ROTARY. O Vaticano também tem sua cadeira lá. 

Um Rotary Club, é um Clube de Profissionais, que congrega líderes das comunidades 

em que vivem ou atuam, fomentando um elevado padrão de ética ajudando a 

estabelecer a paz e a boa vontade no mundo, e que prestam serviços voluntários não 

remunerados em favor da sociedade como um todo ou beneficiando em casos 

específicos, pessoas necessitadas ou entidades que atuam também em favor de 

desamparados. Não é uma entidade secreta, como alguns desinformados acham. 
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O lema Dar de Si antes de Pensar em Si reflete o principal objetivo do Rotary na 

comunidade, no local de trabalho e no mundo.  

 

O que faz  Rotary Club? 
http://www.rotary4610.org.br/o-que-o-rotary-faz 

•Erradicação da pólio: (Começou em 1985) 

•Atualmente, existem apenas algumas centenas de casos de pólio, o que representa 

uma redução de 99,8% desde 1988, quando a doença paralisava mais de 350.000 

crianças por ano.  

•Educação internacional:  

•Rotary é a maior fonte de recursos privados a patrocinar bolsas de estudos. A cada 

ano, cerca de 1.000 universitários recebem bolsas para estudar no exterior. Rotary 

Clubs promovem também programas de intercâmbio voltados a alunos do segundo 

grau, enviando ao exterior cerca de 8.000 estudantes por períodos de três meses a um 

ano. 

•Paz: Com o objetivo de educar futuros embaixadores e emissários da paz, foram 

criados os Centros Rotary de Estudos Internacionais na área de paz em sete 

universidades de renome. O programa proporciona  setenta bolsistas por ano. 

•Alfabetização: Rotary Clubs estão engajados internacionalmente na luta contra o 

analfabetismo.. Destaca-se, como exemplo, um projeto na Tailândia que reduziu 

consideravelmente o nível de reprovação escolar e foi adotado nacionalmente 

pelo governo do país. 
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•Programas estruturados de Rotary 
International: 

 Voluntários de Rotary (Rotary Volunteers) 

 Serviços à Comunidade Mundial (WCS) 

 Núcleos Rotários de Desenvolvimento Comunitário (RCC) 

 Rotary Youth Exchange (RYE/YEP) 

 Interact 

 Rotaract 

 Rotary Youth Leadership Awards (RYLA) 

 Open World (restrito aos EUA) 

 Intercâmbio da Amizade (Rotary Friendship Exchange) 
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O que faz  Rotary Club? 

Intercâmbio Internacional de Jovens 
 

Promover entendimento entre os povos e a paz mundial 

através do intercâmbio de jovens  

(Embaixadores da Boa Vontade) 
Programa Cultural para jovens 

Duas modalidades: 
•Longa Duração 

• (1 ano): Estudantes (15-17 anos e 11 meses) 

•Curta Duração  

•(6/8 semanas): Estudantes (15-17 anos e 11 meses) 

 

•Hospedagem em famílias 

•Viagens em grupo 

•“Camps” (acampamentos) 
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Marcelo Garcia de Lima 

Presidente 2015-2016 

RCSP Morumbi 

Rotary Clube de São Paulo 

Brasil 

Distrito 4610  

Governadora 2015-16  

Sylvia Moraes Passarelli 

Rotary Clube de São Paulo 

Brasil 
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Presidente do RI  

K.R. Ravindran  

Presidente, 2015-16  

Rotary Club de Colombo, Sri Lanka 
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Presidente do RI  

K.R. Ravindran  

Presidente, 2015-16  

Rotary Club de Colombo, Sri Lanka 

Marcelo Garcia de Lima 

Presidente 2015-2016 

RCSP Morumbi 

Rotary Clube de São Paulo 

Brasil 

Distrito 4610  

Governadora 2015-16  

Sylvia Moraes Passarelli 

Rotary Clube de São Paulo 

Brasil 
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História do Rotary   
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rotary_International 

É difícil dizer exatamente quando surgiu o Rotary.  

Muitos usam a data de fundação do Rotary Club de Chicago --  

23 de fevereiro de 1905 -- como referência principal, porém seu 

embrião foi gerado em 1900.  

 

 Paul Percy Harris na noite de 23 de fevereiro de 1905, ele e 

mais três amigos fizeram a primeira reunião do que seria o 

primeiro Rotary Club.  
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 A História do Distrito 4610  

http://rotary4610.org.br/a-historia-do-distrito-4610 

Nascimento Dos Distritos No Brasil  

 

 
Até 1927 os clubes do Brasil encontravam-se sob a supervisão 

direta do Conselho Diretor do Rotary International.  

A partir de 1929, passou o Brasil a integrar um Distrito exclusivo. 

Com divisões e subdivisões, chegamos em 1956 ao distrito 461.  

O distrito 461 nessa ocasião foi acrescido de um Zero conforme 

determinou o Conselho Diretor do Rotary International e passou a 

denominar-se “ Distrito 4610” 
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História do Rotary   
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rotary_International 

 

http://www.rotarybrasil.com.br/historiahome.htm 
 

http://rotary4610.org.br/a-historia-do-distrito-4610 
 

http://www.rotarymorumbi.org.br/en/o-que-e-rotary/ 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rotary_International
http://www.rotarybrasil.com.br/historiahome.htm
http://rotary4610.org.br/a-historia-do-distrito-4610
http://rotary4610.org.br/a-historia-do-distrito-4610
http://rotary4610.org.br/a-historia-do-distrito-4610
http://rotary4610.org.br/a-historia-do-distrito-4610
http://rotary4610.org.br/a-historia-do-distrito-4610
http://rotary4610.org.br/a-historia-do-distrito-4610
http://rotary4610.org.br/a-historia-do-distrito-4610
http://rotary4610.org.br/a-historia-do-distrito-4610
http://rotary4610.org.br/a-historia-do-distrito-4610


Processo de INTERCAMBIO 

Mes que vem  RCSP Morumbi 

Apresentaremos: 

Orientação aos estudantes 

Orientação aos pais 

Preparação cultural 

 

Inscriver-se / Agendar para visitas domiciliares  
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Mes que vem  RCSP Morumbi 

Apresentaremos: 

Orientação aos estudantes 
 

 

Lembrar  

Inscreva-se / Agenda de Visitas Domiciliares 

 


