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Guia para Rotary Clubs  
Patrocinadores e Conselheiros    



O QUE É O INTERACT? 
O Interact é um programa para pessoas de 12 a 18 anos de idade que querem se conectar com outros 
jovens, se divertir e ajudar suas comunidades. Os Interact Clubs são patrocinados por Rotary Clubs 
locais, realizam no mínimo duas reuniões por mês e organizam pelo menos dois projetos por ano: um em 
benefício da escola ou comunidade e outro que promova a compreensão internacional. Os associados dos 
Rotary Clubs patrocinadores servem de mentores para os interactianos na implementação de projetos e 
no desenvolvimento das suas habilidades de liderança. 
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COMO FORMAR UM INTERACT CLUB 

Entre em ação no seu Rotary Club

Para ter sucesso, o Interact Club precisa do envolvimento 
do seu Rotary Club patrocinador. Os rotarianos atuam 
como patrocinadores, orientadores e mentores, 
trabalhando com os interactianos na ajuda a escolas 
e comunidades locais. Para manter a conexão entre o 
Interact e o Rotary, os patrocinadores adicionam os nomes 
dos líderes do Interact ao banco de dados da organização, 
identificam novas oportunidades e proporcionam um 
ambiente seguro para todos os participantes.

Fale sobre o Interact na próxima reunião do seu Rotary 
Club e identifique outros associados que desejam 
apoiar jovens líderes em sua comunidade. Defina o 
tipo de Interact Club que melhor se encaixa em sua 
comunidade, pois, como patrocinador, você tem a 
liberdade de inovar e engajar populações diversificadas 
em seu distrito. A sua decisão de formar um clube deve 
ser fundamentada em duas opções: a faixa etária e o tipo 
de clube.

FAIXA ETÁRIA
A faixa etária para afiliação ao Interact é de 12 a 18 
anos. Entretanto, você pode escolher qualquer idade 
intermediária dentro dessa faixa, usando como critério 
as necessidades comunitárias, o interesse do clube e 
a capacidade de oferecer apoio ao grupo de jovens na 
idade escolhida.  

TIPO DE CLUBE
Os Interact Clubs podem ser sediados na escola ou 
na comunidade. O clube sediado na escola possui 
associados provenientes de um único estabelecimento 
de ensino; já o sediado na comunidade reúne jovens de 
várias escolas.

Se o Rotary Club decidir patrocinar um Interact Club 
sediado em escola, devem ser convidados alunos 
de todas as séries. Você precisará da aprovação das 
autoridades escolares e deverá designar um orientador 
educacional para o clube. (Leia mais informações sobre 
os orientadores educacionais na página 5.)

Caso o Rotary Club deseje patrocinar um clube sediado 
na comunidade, o local das reuniões deve ser escolhido 
juntamente com parceiros comunitários, após consulta 

com as pessoas que estarão envolvidas no programa. Todos 
os jovens devem ser convidados, inclusive deficientes, 
integrantes de comunidades indígenas e imigrantes, 
assim como aqueles que não têm apoio para o seu 
desenvolvimento. 

As reuniões podem ser presenciais, on-line, ou uma 
combinação de ambos os estilos. Desta maneira, 
o Interact será sempre uma opção flexível para 
comunidades rurais e crianças que recebem educação 
formal na sua própria casa. As reuniões on-line 
oferecem uma excelente oportunidade para manter os 
associados engajados, mesmo durante as férias. 

Você quer fazer parceria com outros clubes no 
distrito como copatrocinador? Os Interact Clubs 
podem ser patrocinados por até três Rotary 
Clubs. Assim, as responsabilidades podem ser 
compartilhadas quanto ao apoio e orientação 
dos interactianos, fortalecendo os laços entre os 
Rotary Clubs.

Recrute associados

Fale com associados em potencial assim que decidir 
o tipo de clube que deseja patrocinar. Como os jovens 
de famílias de rotarianos já conhecem o Rotary, eles 
costumam se integrar mais rapidamente no Interact. 
Peça aos seus contatos para promover o clube a jovens 
interessados em ajudar o próximo, lembrando-se de 
convidar participantes do Intercâmbio de Jovens, 
(RYLA) e alumni.

Caso esteja patrocinando um clube sediado na escola, 
fale com os dirigentes da instituição sobre como 
recrutar interactianos. No caso de clube sediado na 
comunidade, escolha um local para as reuniões onde 
os jovens costumam frequentar para estudar, praticar 
esportes ou conversar com colegas. Promova o Interact 
nas mídias sociais e também localmente, afixando 
cartazes em centros comunitários e juvenis, e pedindo 
a colaboração de parceiros locais. Agende uma reunião 
para que os associados em potencial se conheçam e 
esclareça dúvidas. Na ocasião, vocês podem determinar 
o melhor horário e local para as reuniões. 
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Escolha os dirigentes

Cada Interact Club possui um presidente, vice-
presidente, secretário e tesoureiro. Outros cargos 
podem ser acrescentados com a aprovação do clube 
patrocinador. Leia os Estatutos e o Regimento 
Interno do Interact Club para informações sobre 
eleições de dirigentes.

Para que haja maior integração entre o Rotary e o 
Interact, os presidentes dos Interact Clubs devem 
preencher o formulário de Dados de Contato do 
Interact Club a fim de termos as informações de 
contato dos associados para mantê-los atualizados 
sobre oportunidades e recursos do Interact. Cumprindo 
as normas de proteção e compartilhamento de dados, os 
interactianos podem reportar seus dados diretamente 
em vez de ter suas informações compartilhadas por 
terceiros. Isso não é uma exigência, mas apenas uma 
sugestão para o presidente do Interact Club.

Oficialize o processo

Agora que você já tem um grupo de jovens dispostos 
a servir suas comunidades, oficialize a formação do 
Interact Club no RI. Para tanto, preencha o Formulário 
de Dados para Certificado de Organização de 
Interact Club, adote os Estatutos Prescritos para o 
Interact Club e obtenha as assinaturas exigidas do clube 
e dos líderes distritais.

O formulário pode ser escaneado e enviado por e-mail 
para interact@rotary.org, ou por fax ou correio ao 
escritório do Rotary na sua região. A formação de um 
Interact Club não resulta em taxas para o Rotary Club.

Assim que a documentação for recebida, o tempo de 
processamento será de quatro a seis semanas para 
fundar o clube e preparar o certificado de organização, 
que será enviado por e-mail ao presidente do Rotary 
Club patrocinador para que seja assinado e apresentado 
ao novo Interact Club. 

Comemore!

Assim que receber o certificado, planeje um evento para 
celebrar a abertura do novo Interact Club. Este será o 
momento ideal de solenizar a parceria entre o Interact 
Club, o seu Rotary Club e outros copatrocinadores, 
contribuindo para fundamentar o relacionamento 
dos interactianos com o distrito rotário. Convide os 
interactianos, familiares, administradores escolares, 
professores, parceiros comunitários, rotarianos e líderes 
distritais ao evento.

Não há um padrão para a cerimônia de organização 
de um Interact Club, a posse de novos associados ou o 
reconhecimento aos dirigentes; portanto, seja criativo 
e inovador! Crie um ambiente vibrante, mesclando 
as tradições rotárias com a energia contagiante dos 
interactianos.

Mantenha o vínculo

Agora que o Interact Club foi oficializado, os 
interactianos se sentirão mais independentes e 
confiantes, conforme planejam reuniões e organizam 
projetos comunitários. Porém, é fundamental contar 
com o apoio do Rotary Club patrocinador. Existem 
várias maneiras de manter um relacionamento estreito 
entre o Rotary e o Interact, por exemplo: realizando 
reuniões conjuntas para planejamento de projetos e 
escolhendo rotarianos, membros do corpo docente  
ou líderes comunitários para exercer a função de 
mentores e conselheiros, os quais podem efetivamente 
consolidar a união entre as duas organizações.  
(Leia mais informações sobre os orientadores 
educacionais na página 5.)

Não é necessário esperar pelo certificado  
oficial para iniciar as atividades do clube!  
Com a orientação do Rotary Club patrocinador, 
os associados do novo Interact Club podem se 
reunir e entrar em ação na comunidade antes de 
receberem o certificado.
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https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/standard-interact-club-constitution-and-bylaws
https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/standard-interact-club-constitution-and-bylaws
https://www.rotary.org/myrotary/pt/interact-club-contact-information
https://www.rotary.org/myrotary/pt/interact-club-contact-information
https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/interact-club-certification-form
https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/interact-club-certification-form
https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/interact-club-certification-form
mailto:interact@rotary.org
https://www.rotary.org/pt/international-offices
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GERENCIAMENTO DE RISCOS NO TRABALHO 
COM JOVENS 

Os clubes que trabalham com jovens investem no futuro 
de suas comunidades e no fortalecimento do Rotary. 
No entanto, este investimento só tem retorno se as 
atividades forem administradas de forma responsável. 
Os Interact Clubs não operam isoladamente.  
Um programa para gerenciar riscos contribui para a 
identificação de possíveis imprevistos, como ferimentos, 
doenças e abusos, ajudando os participantes a tomar 
decisões para prevenir ou reduzir tais riscos. O clube 
deve considerar as seguintes atividades ao elaborar um 
programa de gerenciamento de riscos para trabalhar 
com os interactianos e jovens em geral:

•• Consultar as normas de proteção aos jovens, 
constantes do Código Normativo do Rotary.

•• Assegurar a supervisão de adultos durante as 
reuniões, atividades e projetos.

•• Adotar critérios de triagem e seleção de adultos 
que estarão em contato com os interactianos sem 
supervisão constante. A lista desses adultos deve 
incluir rotarianos, orientadores educacionais, 
mentores e acompanhantes.

•• Estabelecer um padrão que esteja em 
consonância e que reflita as diretrizes locais para 
participação dos jovens em atividades on-line, 
como webinars e uso das mídias sociais.

•• Consultar as normas sobre viagens de jovens 
para fora de sua comunidade.

Crie e implemente normas de proteção aos jovens para 
o clube, referentes à prevenção de abuso e assédio físico, 
sexual ou emocional. Notifique casos de abuso e assédio 
aos dirigentes e administradores do clube e distrito e 
às autoridades locais competentes. Contate sempre o 
dirigente distrital de proteção aos jovens, o presidente 
da Comissão Distrital de Intercâmbio de Jovens ou o 
governador do distrito para se informar sobre detalhes e 
requisitos normativos.

Estabeleça um código de conduta para adultos e jovens 
participantes, o qual deve refletir as leis locais vigentes, 
bem como as normas dos clubes e distritos, padrões 
culturais e melhores práticas de proteção aos jovens.

Mantenha comunicação regular com os líderes 
distritais para coordenar uma ação rápida em situações 
potencialmente perigosas, particularmente as que 
envolvem viagens, uso de ferramentas elétricas, 
transporte de material pesado e projetos ao ar livre. 

O planejamento de atividades e projetos do Interact 
deve incluir um plano de gerenciamento de riscos para 
identificar imprevistos e maneiras de solucioná-los. 
Para a implementação desse plano considere:

•• O que deve ser feito se alguém se machucar?

•• O que acontece se um participante alegar que 
houve conduta inapropriada ou até perigosa?

•• O que deve ser feito se uma catástrofe natural 
ocorrer durante o programa ou evento?

Para minimizar riscos potenciais:

•• Implemente um processo para triagem e seleção 
de voluntários e programas de treinamento, 
conforme exigido nas normas do distrito e de 
acordo com as melhores práticas.

•• Ensine os participantes a se protegerem durante 
o programa.

•• Desenvolva um plano de emergência e faça 
simulações.

•• Obtenha seguro de proteção contra terceiros.

CÓDIGO DE CONDUTA PARA TRABALHOS  
COM JOVENS
O Rotary International se empenha em desenvolver 
e cultivar um ambiente seguro para todos os partici-
pantes de atividades rotárias. É da responsabilidade 
dos rotarianos, cônjuges e parceiros de rotarianos, 
e outros voluntários do Rotary, salvaguardar ao 
máximo o bem-estar das crianças e dos jovens com 
os quais entram em contato, protegendo-os de qual-
quer abuso ou assédio físico, sexual e emocional. 

Caso tenha alguma dúvida sobre esta norma, envie 
um e-mail para interact@rotary.org.

https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/622
https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/youth-travel-excerpts-reference-rotary-code-policies
mailto:interact@rotary.org
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APOIO AO INTERACT CLUB  

Os integrantes do Interact são menores de idade, sendo 
esta talvez a primeira experiência que estão tendo como 
voluntários. Por esta razão, os rotarianos participam 
das reuniões e fiscalizam os registros financeiros 
dos Interact Clubs. Apesar de terem autonomia 
administrativa e não precisarem de apoio financeiro do 
Rotary Club, eles necessitam de orientação na gestão de 
recursos.

Quando os rotarianos desempenham um papel ativo 
nos Interact Clubs que patrocinam, eles ajudam os 
interactianos a desenvolver habilidades de liderança, 
criar conexões na comunidade e ser tornar realmente 
parte da família rotária. 

Embora as atividades do Interact sejam diversificadas, 
de acordo com os costumes locais o apoio oferecido 
pelos rotarianos é universal. Veja algumas maneiras de 
apoiar e servir de mentor aos interactianos:

COLABORE
Seja voluntário em um projeto liderado pelos jovens e 
convide os interactianos para participar dos eventos do 
seu clube.

DÊ ORIENTAÇÃO
Compartilhe os sucessos e as experiências adquiridos 
com os projetos sociais rotários e incentive os Interact 
Clubs a alinharem suas iniciativas às áreas de enfoque 
do Rotary. 

DIVULGUE PROJETOS
Divulgue os projetos do Interact Club no boletim do seu 
clube ou website do distrito.

PROMOVA O APRENDIZADO
Convide os interactianos para as Conferências 
Distritais e participe dos treinamentos do Interact.  

INOVE
Promova a troca de ideias sobre a formação de um clube 
dinâmico, que envolva os associados e atraia novos 
integrantes. 

CELEBRE CONQUISTAS
Implemente programas que reconheçam as habilidades 
de liderança dos interactianos, incentivando os clubes 
a se candidatarem à Menção Presidencial para Interact 
Clubs e inspirando-os a participar anualmente do 
Concurso de Vídeos do Interact. Planeje projetos e 
eventos conjuntos para celebrar a Semana Mundial do 
Interact, em novembro.

FORTALEÇA AS CONEXÕES
Informe os interactianos sobre o RYLA e o Rotaract. 
Convide os dirigentes do Interact a eventos do RYLA 
para que aprimorem suas habilidades de liderança, 
comunicação e trabalho em equipe. Promova o 
Intercâmbio de Jovens e conecte a Rotaract Clubs os 
interactianos que estão ingressando em universidades.
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CONSELHEIROS DO INTERACT

Os conselheiros do Interact são adultos que servem 
como porta-vozes e defensores dos jovens nas escolas 
e comunidades. Empenhados nas operações rotineiras 
dos Interact Clubs, os conselheiros atuam como o 
primeiro contato do clube perante o RI, garantindo o 
cumprimento fiel das normas rotárias para a segurança 
e o bem-estar dos jovens.

Com o intuito de orientar os interactianos nos serviços 
humanitários e desenvolver suas habilidades de 
liderança, os Interact Clubs devem ter pelo menos 
um conselheiro. Este cargo pode ser exercido por um 
rotariano do Rotary Club patrocinador, o pai de algum 
aluno, professor da escola ou voluntário da comunidade. 
Rotaractianos também são excelentes para essa função. 
Apesar de ser necessário haver apenas um conselheiro, 
os clubes se beneficiam ainda mais quando vários 
conselheiros dão apoio e orientação aos jovens.

Além dos conselheiros relacionados ao Rotary, os 
Interact Clubs sediados na escola devem ter um 
orientador educacional para garantir que os requisitos 
extracurriculares e acadêmicos sejam cumpridos.

Responsabilidades dos 
conselheiros do Interact:

ORIENTAR E MOTIVAR

•• Oferecer aconselhamento durante o 
planejamento dos projetos.

•• Inspirar os interactianos durante momentos 
difíceis.

•• No caso de conflitos, incentivar os interactianos a 
encontrar maneiras construtivas de resolvê-los.

•• Monitorar as eleições de dirigentes, oferecendo 
orientação e verificando se estão sendo realizadas 
de forma justa.

•• Apoiar ideias para projetos inovadores.

FACILITAR E PROTEGER

•• Participar das reuniões, garantindo a segurança 
dos participantes e o respeito mútuo.

•• Supervisionar as atividades e projetos do Interact.

•• Providenciar equipamentos que se façam 
necessários nos locais dos projetos.

•• Criar um calendário de eventos do Interact.

•• Obter consentimento dos pais para atividades do 
clube relacionadas às mídias sociais.

•• Verificar se as normas do RI estão sendo 
obedecidas pelos jovens durante viagens, 
trabalhos com adultos ou uso das mídias sociais.

CONECTAR E INSTRUIR

•• Compartilhar histórias e trocar ideias e 
estratégias com o presidente da Comissão 
Distrital do Interact.

•• Ajudar no arquivamento de documentos do clube 
e na supervisão dos fundos.

•• Garantir que o clube envie informações para o RI 
anualmente.

•• Promover o Interact para os rotarianos, líderes da 
escola e membros da comunidade.

•• Coordenar os treinamentos de liderança para 
os dirigentes do Interact, conectando os jovens 
com o RYLA, eventos da liderança distrital e 
oportunidades de treinamento.

O Rotary deve receber informações atualizadas 
sobre o conselheiro do Interact anualmente, até  
1º de julho. Mesmo que o conselheiro esteja 
servindo mandatos múltiplos, as informações devem 
ser enviadas todos os anos pelo Formulário de 
Dados de Contato do Interact Club.

https://www.rotary.org/myrotary/pt/interact-club-contact-information
https://www.rotary.org/myrotary/pt/interact-club-contact-information


6 Guia do Interact

APOIO DO DISTRITO 

Os Rotary Clubs patrocinadores desempenham um 
papel fundamental como mentores de interactianos, 
mas esta também é uma função dos distritos. O Rotary 
possui diversas funções, comissões e treinamentos no 
âmbito distrital para promover e fortalecer o Interact. 
Além disso, os distritos devem buscar oportunidades de 
incluir interactianos em seus eventos, projetos sociais e 
sessões de treinamento.

Comissões distritais

Os governadores são incentivados a formar as seguintes 
comissões com o intuito de promover e fortalecer o 
Interact e outros programas para jovens líderes. 

COMISSÃO DISTRITAL DO INTERACT    
Rotarianos e interactianos podem integrar esta 
comissão, que é liderada pelo presidente da Comissão 
Distrital do Interact. A comissão visa promover o 
Interact, incentivar a formação de novos clubes e 
oferecer apoio direto aos clubes instituídos. 

COMISSÃO DISTRITAL DE SERVIÇOS À JUVENTUDE
Responsável por apoiar a transição dos jovens aos 
diferentes programas do Rotary e lhes oferecer 
oportunidades de liderança cada vez maiores. Além 
disso, a comissão também facilita as conexões entre 
os programas do RI e incentiva os participantes a se 
envolverem em atividades para alumni.

Funções distritais

As seguintes funções permitem que os distritos 
desempenhem um papel fundamental no apoio ao 
Interact. Os rotarianos podem exercer todas as funções, 
exceto a de representante do Interact, que deve ser 
ocupada por um interactiano. 

GOVERNADOR DE DISTRITO
O governador oferece apoio a todos os programas 
e atividades distritais, aprovando a formação 
e o copatrocínio de novos Interact Clubs, e se 
responsabilizando pela nomeação do presidente da 
Comissão Distrital do Interact e de outros líderes.

PRESIDENTE DA COMISSÃO DISTRITAL DO INTERACT
O presidente desta comissão é responsável por: 
administrar o programa no distrito, verificar se os clubes 
enviam as informações de contato ao RI anualmente, 
procurar maneiras inovadoras de conectar os Interact 
Clubs e fortalecer o vínculo entre Interact e Rotary.  

REPRESENTANTE DISTRITAL DO INTERACT
Este cargo pode ser instituído quando houver mais de 
um Interact Club no distrito. A função é exercida por 
um interactiano que trabalha para incentivar os clubes 
e promover um maior compromisso com a compreensão 
internacional. 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DISTRITAL DE SERVIÇOS  
À JUVENTUDE
O presidente desta comissão identifica oportunidades 
para que os interactianos se envolvam com o Rotary em 
nível distrital. Além disse, ele facilita a conexão entre 
os diferentes programas pró-juventude do Rotary e 
organiza atividades para engajar os alumni e aumentar o 
quadro associativo.

PRESIDENTE DA COMISSÃO DISTRITAL DE 
INTERCÂMBIO DE JOVENS
Além de ser um recurso indispensável para a proteção 
dos jovens e gestão de riscos, o presidente da Comissão 
Distrital de Intercâmbio de Jovens é também 
responsável pela administração do programa.

DIRIGENTE DISTRITAL DE PROTEÇÃO AOS JOVENS
Este rotariano é responsável por aconselhar sobre as 
normas e procedimentos do Rotary International para 
proteção aos jovens.

PRESIDENTE DA COMISSÃO DISTRITAL DE ALUMNI
O presidente desta comissão é responsável por facilitar a 
transição do Interact para o Rotaract, além de identificar 
outras oportunidades para os alumni no Rotary.

Você é presidente de Comissão Distrital do 
Interact? Confirme com o governador do distrito 
se o seu nome foi reportado ao RI para que possa 
receber e-mails com notícias e oportunidades 
relacionadas ao Interact.
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Eventos distritais

Quando interactianos e rotarianos aprendem e prestam 
serviços juntos, eles criam vínculos duradouros. 
Promova esta união, solicitando que os líderes distritais 
reúnam interactianos e rotarianos em treinamentos e 
conferências. 

TREINAMENTO DISTRITAL DO INTERACT 
Uma das principais responsabilidades da Comissão 
Distrital do Interact é proporcionar treinamento 
para os dirigentes dos Interact Clubs, presidentes 
das Comissões do Interact dos clubes, conselheiros 
e orientadores educacionais. O treinamento deve ser 
agendado pelo menos um mês antes da posse dos líderes, 
para que tenham tempo de se familiarizar com suas 
novas funções e esclarecer possíveis dúvidas. 

CONFERÊNCIAS DISTRITAIS DO INTERACT 
Realizadas anualmente, as conferências permitem que 
os interactianos troquem ideias para planejar projetos 
e aprendam sobre o funcionamento do Interact em 
sua área. Esta é uma excelente maneira de promover 
os serviços comunitários e oferecer oportunidades de 
desenvolvimento da liderança.

REUNIÕES MULTIDISTRITAIS
A união entre os distritos proporciona ainda mais 
oportunidades para os interactianos aprenderem 
uns com os outros, trabalharem juntos em projetos e 
vivenciarem a comunidade global do Interact em ação.

COMUNIDADE GLOBAL DO INTERACT

Um dos principais pontos positivos do Interact é a sua 
capacidade de conectar os jovens com a comunidade 
global do Rotary, permitindo que criem laços de 
amizade, aprendam sobre novas culturas e troquem 
ideias com pessoas do mundo inteiro. Como integrante 
do clube patrocinador, você terá a oportunidade 
de expandir a sua rede de contatos, promover a 
compreensão internacional entre os jovens e solidificar 
o relacionamento com outros rotarianos que apoiam 
ativamente o desenvolvimento da liderança juvenil.

Veja a seguir como promover a integração dos 
interactianos com outros clubes, local e globalmente:

•• Acesse o Meu Rotary para obter uma lista dos 
Interact Clubs em seu distrito e manter contato 
com clubes patrocinadores e conselheiros. 
Promova a confraternização entre os clubes, 
planeje um projeto distrital e convide os 
interactianos para treinamentos no distrito.

•• O Official Directory lista os Rotary Clubs 
que patrocinam pelo menos um Interact 
Club, identificados com o símbolo (I) após 
o nome. Entre em contato com o presidente 
do clube patrocinador para estabelecer um 
relacionamento de clubes irmãos.

•• Descubra o mundo do Interact pelas mídias 
sociais. Curta a página do Interact no Facebook 
para saber o que os interactianos estão fazendo 
no mundo e como suas ações resultam em 
melhorias comunitárias duradouras. Inicie 
novos relacionamentos com Interact Clubs e 
distritos, para travar novas amizades, trocar 
ideias inspiradoras para a realização de projetos e 
compartilhamento de fotografias.

•• Explore a rede social do Rotary em Rotary.org, 
onde você poderá criar o seu perfil e se conectar a 
outros associados também comprometidos com 
o Interact. Troque ideias em grupos de discussão 
liderados por rotarianos e encontre parceiros 
para conectar interactianos em todo o mundo,

•• Aproveite a força da internet. Basta alguns 
minutos de pesquisa para conseguir visualizar os 
websites dos clubes e distritos em todo o globo, 
onde você encontrará informações de contato 
referentes a outros rotarianos que apoiam o 
Interact. 

https://www.rotary.org/myrotary/pt
https://www.facebook.com/interactofficial
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ALÉM DO INTERACT: PROGRAMAS DO ROTARY 
PARA JOVENS LÍDERES

O Interact é apenas uma das várias maneiras pelas 
quais o Rotary investe nos jovens. Leia mais sobre este 
tópico em Rotary.org/pt e fale com os líderes distritais 
para saber como se envolver. Informe os interactianos 
sobre outros programas para que aproveitem as 
oportunidades oferecidas pelo Rotary.

Os Prêmios Rotários de Liderança Juvenil, 
conhecidos pela sigla RYLA, são atividades para o 
desenvolvimento da liderança organizadas por clubes 
e distritos. O RYLA oferece aos jovens a oportunidade 
de ampliar seus horizontes e fazer amizades, tendo 
como principal enfoque o aumento da autoconfiança, 
desenvolvimento das habilidades de liderança, 
treinamento profissionalizante e desenvolvimento 
pessoal.

O Intercâmbio de Jovens aciona a comunidade 
global do Rotary — clubes, distritos, famílias anfitriãs 
e escolas para oferecer aos estudantes a oportunidade 
de descobrir novas culturas, aprender outros idiomas e 
atuar como embaixadores da paz em mais de 70 países. 

O próximo passo lógico após o Interact é o Rotaract. 
Os Rotaract Clubs reúnem jovens entre 18 a 30 anos 
de idade para que implementem projetos locais e 
internacionais e, ao mesmo tempo, desenvolvam 
habilidades de liderança.

O Intercâmbio de Serviços às Novas Gerações é 
voltado a pessoas de 18 a 30 anos e tem foco humanitário 
ou profissional.    
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RECURSOS DO ROTARY

Ferramentas de comunicação 
on-line

•• Brand Center — Baixe e personalize o logotipo 
do Interact Club para usar em materiais 
promocionais, camisetas, etc.

•• Rotary Showcase — Confira diversos projetos 
realizados por clubes e distritos, e poste suas 
iniciativas para que todos possam ver

•• Rotary Ideas — Este é o local ideal para 
encontrar ideias de projetos, contribuições, 
voluntários, materiais e parceiros para projetos

•• Grupos de discussão — Compartilhe suas 
experiências e ideias com interactianos ao redor 
do mundo

•• Página do Interact no Facebook — Mantenha 
comunicação constante entre os interactianos e 
os rotarianos que oferecem apoio ao programa

Eventos e prêmios

•• Semana Mundial do Interact — Comemore o 
impacto global do Interact durante a semana que 
marca o estabelecimento do primeiro Interact 
Club, em 5 de novembro 

•• Concurso de Vídeos do Interact — Divulgue 
a sua história no Interact para concorrer a esse 
prêmio global

•• Menção Presidencial para Interact Clubs — 
Reconheça os Interact Clubs que cumpriram as 
atividades da Menção Presidencial 

Comunicados e publicações

•• Young Leaders in Action — boletim mensal 
sobre os programas do Rotary para jovens líderes, 
inclusive o Interact

•• Guia de Identidade Visual: Programas 
do Rotary para Líderes Jovens — fonte de 
inspiração e melhores práticas para logotipos, 
paletas de cores, tipografia e muito mais

•• Declaração de Normas do Interact

•• Estatutos Prescritos para o Interact Club e 
Regimento Interno 

•• Formulário de Dados para Certificado de 
Organização de Interact Club

•• Áreas de Enfoque do Rotary — introdução às 
seis áreas de enfoque, com exemplos de projetos

•• Ferramentas para Identificar as 
Necessidades da Comunidade — guia para 
identificação de projetos eficazes na comunidade

•• Código Normativo do Rotary — normas e 
procedimentos estabelecidos pelo Conselho 
Diretor do RI em apoio aos Estatutos e Regimento 
Interno do RI

Visite Rotary.org/pt para obter recursos  
sobre patrocínio, copatrocínio e apoio a  
Interact Clubs. Dúvidas? Envie um e-mail  
para interact@rotary.org.

https://brandcenter.rotary.org/pt-PT
http://map.rotary.org/en/project/pages/project_showcase.aspx
http://ideas.rotary.org/
https://www.rotary.org/myrotary/en/exchange-ideas/groups
https://www.facebook.com/interactofficial
https://www.rotary.org/calendar
https://www.youtube.com/user/InteractOfficial
https://www.rotary.org/awards
https://www.rotary.org/myrotary/en/news-features/newsletters
https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/visual-identity-guidelines-rotarys-programs-young-leaders
https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/visual-identity-guidelines-rotarys-programs-young-leaders
https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/statement-policy-relating-interact
https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/standard-interact-club-constitution-and-bylaws
https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/standard-interact-club-constitution-and-bylaws
https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/interact-club-certification-form
https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/interact-club-certification-form
https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/589
https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/578
https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/578
https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/622
mailto:interact@rotary.org
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Esta é a edição de 2016 do Guia do Interact para 
Rotary Clubs Patrocinadores e Conselheiros, 
antigamente chamado Manual do Interact. 
As informações aqui contidas se baseiam nos 
Estatutos e no Regimento Interno do RI e no 
Código Normativo do Rotary, os quais podem ser 
consultados para mais informações. Alterações 
posteriores a esses documentos efetuadas pelo 
Conselho Diretor do RI revogam as normas aqui 
dispostas. 
 
Este guia é uma produção do Departamento 
de Programas para Jovens Líderes do Rotary 
International. Perguntas ou comentários podem 
ser encaminhados para interact@rotary.org.

http://www.rotary.org
mailto:interact@rotary.org

