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CERTIFICAÇÃO DOS CLUBES PERANTE O DISTRITO 4470 
16/9/2007 

 
Para que o nosso Distrito possa continuar a participar do programa de 
Intercâmbio Internacional de Rotary Internacional, temos que nos certificar 
perante ele, o que já fizemos e obtivemos um certificado provisório, que está 
sendo analisado pelo Rotary Internacional. Um dos itens é o seguro para os 
participantes da comissão distrital - no Brasil, por força de lei, não existe este 
tipo de seguro. 
 
Além do requisito acima citado, há outros com os quais nos comprometemos 
a cumprir, como é o caso de orientação obrigatória a todos os participantes do 
programa, (oficiais de intercâmbio dos clubes, conselheiros, famílias anfitriãs, 
estudantes outbounds, estudantes inbounds), providenciar comprovação de 
inexistência de antecedentes criminais de todos os participantes, isto é, nosso 
da comissão distrital, oficiais, conselheiros, presidentes dos clubes 
participantes, famílias anfitriãs e todos que tenham contato com os estudantes 
estrangeiros. A partir de agora, além das informações normalmente 
transmitidas, teremos que fornecer orientação sobre prevenção de assédio e 
abuso sexual, sendo esta a principal preocupação de R.I. e que o levou a 
tomar esta decisão de certificação. 
 
Diante disto, nós da Comissão Distrital e outros participantes de outros 
Distritos Brasileiros, solicitamos que os clubes também obtenham seu 
certificado perante o Distrito para que participem no programa. 
 
As regras para a certificação são: 

• os oficiais de intercâmbio deverão participar durante o ano rotário de 
todas as reuniões distritais (Assembléias e Conferência Distrital), 
convocadas por esta comissão; 

• os conselheiros e famílias deverão participar das reuniões de 
orientações dos estudantes inbounds; 

• pontualidade na entrega da documentação dos estudantes inbounds 
à comissão no prazo de 15 dias após o seu recebimento; 

• estar em ordem com tesouraria distrital (taxa de per capita de RI e 
Distrital). 

• envio para a Comissão Distrital dos comprovantes de inexistência de 
antecedentes criminais dos oficiais, conselheiros e das famílias 
anfitriãs, em estudo, pois havendo alguma denuncia de maus tratos 
ou assedio sexual, estaremos respaldados perante o R. I, mesmo que 
as nossas leis não prevejam a utilização de documento de 
antecedentes criminais para defesa dos antecedentes, e declaração 
juramentada para trabalho voluntário com os jovens. 
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