


















- “somos profissionais e buscamos reconhecimento e 
oportunidades dentro do Rotary” 

- “clubes de Rotary que ainda mantém o perfil somente 
com homens ou somente com mulheres, acabam 
dificultando a integração entre clubes e gerações, uma 
vez que o Rotaract é bem misto” 

- “as mensalidades assustam um pouco, ainda mais 
porque estamos buscando a nossa estabilidade 
profissional” 



- “gostaríamos de estreitar nossa relação com os 
Rotarys padrinhos e assim, mostrarmos o nosso 
trabalho e agregarmos forças e idéias em prol da 
comunidade” 

- “gostamos da associação do nome “jovens” à uma 
nação que se preocupa com o futuro, afinal quem será o 
adulto rotariano amanhã? Temos virtudes, valores e 
queremos mostrar isso dentro da família rotária” 



- “muitas vezes não temos a consciência do incrível 
trabalho que as novas gerações realizam, seria 
interessante que houvesse uma divulgação dentro dos 
Rotarys” 

- “alguns rotarianos ainda vão enxergar que daqui uns 
10 anos, mais de 50% dos sócios do Rotary serão frutos 
das novas gerações. É preciso reeducar pensamentos” 



- “precisa aumentar o numero de ações com os jovens, 
não para tê-los como mão de obra, mas sim como 
parceiros no servir. Queremos não somente 
companheiros mas sim amigos” 

- “jovens? Eles só querem saber de bagunças, festas, 
bebedeira e não estão muito preocupados com o 
trabalho, não....” 



- Ausência de comunicação entre Rotaract e Rotary (ações, 
reuniões, festivas, campanhas, projetos e eventos); 

- Julgamentos ainda obscuros sobre os jovens do Rotaract 
perante a família rotária; 

- Choque de realidade na questão econômico-financeira do 
rotaractiano que pretende ingressar no Rotary; 

- Falta de incentivo e abertura para aproximação entre Rotaract e 
Rotary para fomentar trabalhos em parceria; 

 

 

 



- Estabelecer e definir funções para o Pró Juventude do Rotary 
para que possa acompanhar e orientar os jovens, sendo o 
principal facilitador da aproximação entre Rotaract e Rotary; 

- Criar oportunidades de companheirismo, festivas e momentos 
de integração facilitando, assim, a amizade e a aproximação dos 
rotaractianos e rotarianos;  

- Criar incentivos financeiros, com descontos nas mensalidades e 
adesões, por período previamente determinado, para que haja 
maior participação dos rotaractianos nas ações rotárias; 
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