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    ROTARY INTERNATIONAL BRAZIL OFFICE NESTA EDIÇÃO: 
 
- Vídeo de Orientação sobre rotary.org 
- Prêmio Rotary por atuação em prol de um 
mundo libre da pólio 
- Pagamento da per capita de RI 
- Esclarecimentos sobre Subsídios Globais 
- Entre para a história do Rotary x Polio 
- Novidades em publicações 
- Situação do Brasil no Maior Comercial do 
Mundo 
- Indicação de dirigentes 2014-15 
...e muito mais! 
 

 

          **AGENDA DO PRESIDENTE** 
            NOVEMBRO 
 

 Planejar e realizar reunião 
mensal do conselho diretor do clube. 

 Promover participação na 
conferência distrital. 

 Enviar relatório mensal de 
frequência à governadoria do distrito 
até 15 dias após a última reunião do 
mês. 

 Conduzir atividades e programas 
relacionados à Fundação Rotária, 
incluindo o programa Pólio Plus, e à 
captação de recursos. 

 Semana Mundial do Interact 
(semana do dia 5 de novembro). 
Patrocinar um Interact Club ou apoiar 
o já existente. 

 Monitorar metas e projetos para 
o desenvolvimento do quadro social. 

 Indicações ao Prêmio da 
Fundação Rotária por Serviços 
Eminentes devem ser recebidas na 
Fundação Rotária até 15 de novembro. 
 
 
  

 

200ª Edição do Informativo Rotário estreia novo 
visual 
 
O Informativo Rotário, publicação preconizada pelo RI Brazil 
Office, completa mais de 15 anos de existência, tendo como 
objetivo principal levar informações ao público rotariano. E 
para comemorar esse sucesso de existência, lança um novo 
visual de modo a torná-lo mais atrativo e agradável. 
Agradecemos a todos que durante esses anos nos 
acompanharam e compartilharam as publicações. 

 
Rotary.org – Vídeo de Orientação 
Básica 
 
Para auxiliar os Rotarianos na utilização do 
novo site do Rotary International foram 

elaborados dois vídeos que mostram as principais 
funcionalidades, tanto da área pública como da área dedicada a 
rotarianos, chamada Meu Rotary. Acesse agora e confira: 
 
Área pública - https://vimeo.com/75812315 
 
Meu Rotary - https://vimeo.com/75812419 
 

Prêmio Rotary por atuação em prol de um 
mundo livre da pólio 
 
O prazo de indicação para o prêmio que reconhece ações de 
destaque para a iniciativa de erradicação da pólio está se 
aproximando. Qualquer rotariano pode indicar candidatos até 
1º de Novembro. 
Este prêmio foi estabelecido pelos curadores da Fundação 

https://vimeo.com/75812315
https://vimeo.com/75812419


Rotária para reconhecer atuações extraordinárias ao esforço em 
prol de um mundo livre da poliomielite desempenhado pelos 
rotarianos e, dessa forma, motivar maior dedicação aos 
esforços finais.  
Os candidatos indicados devem ser rotarianos e ter prestado 
serviços de maneira atuante e pessoal.  Contribuições 
financeiras, embora mereçam reconhecimento, não são 
consideradas durante o processo de seleção dos premiados.  
(Serviços extraordinários na área de divulgação e lobby, 
entretanto, podem ser considerados durante o processo de 
seleção.) Serão considerados apenas serviços prestados a partir 
de 1º de novembro de 1992.  

Saiba mais sobre os critérios e diretrizes desta premiação: 
https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/696 

Baixe o formulário de Indicação: 
https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/695 
Informe-se sobre outras premiações de Rotary: 
https://www.rotary.org/myrotary/pt/awards) 
 
 

FIQUE ATENTO: 
Pagamento da Per Capita 
 
Em outubro de 2013 a Sede 
Mundial de RI enviou carta-lembrete aos 
Rotary Clubs que ainda não quitaram a per capita 
vencida em 1º de Julho de 2013.  
 
De acordo com a regra vigente, os clubes que possuem débitos 
em aberto por período igual ou superior a 90 dias são 
comunicados via e-mail ou carta convencional.  
 
Visando facilitar ainda mais os processos de pagamentos das 
quotas per capitas, o RI Brazil Office disponibiliza o sistema de 
boleto bancário, o qual poderá ser emitido diretamente no link:  
http://www.rotary.org.br/index.php?secao=boleto2 
 
Em caso de consulta sobre eventuais débitos do clube, bem como 
esclarecimentos sobre o sistema de emissão do boleto, pedimos a 
gentileza de contatar o departamento financeiro do RIBO, através dos 
e-mails: carlos.afonso@rotary.org ou fabio.peverari@rotary.org  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Brasil na Liderança do 
Maior Comercial do 
Mundo 
 
O Brasil está na liderança no Maior 
Comercial do Mundo com mais 
de 13 mil fotos postadas.  Nos 
últimos meses, os números 
aumentaram em mais de nove mil 
fotos. Tal mobilização se deve ao 
esforço de muitos distritos e clubes. 
A cada Seminário Distrital de 
Imagem Pública ou em conjunto 
que está sendo realizado em todo o 
Brasil, neste semestre rotário, estão 
sendo feitas fotos em mutirão e 
postadas no site. “Ainda temos 
muito a trabalhar, mas creio que 
vale a pena comemorarmos. É o 
Brasil mostrando a sua força”, 
disse a coordenadora da Imagem 
Pública para o Brasil Denise Vieira. 
  
Segundo ainda Denise, fazendo isto 
teremos mais imagens no 
Comercial, o que aumenta a o valor 
das contribuições do apoiador para 
a compra de vacinas, e também 
mantém o Brasil em primeiro lugar 
no ranking dos países que mais 
enviam fotos para o Comercial. 
Para mais informações acesse 
www.endpolio.org/pt ou contate o 
coordenador regional de Imagem 
Pública da sua área. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/696
https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/695
https://www.rotary.org/myrotary/pt/awards
http://www.rotary.org.br/index.php?secao=boleto2
mailto:carlos.afonso@rotary.org
mailto:fabio.peverari@rotary.org
http://www.endpolio.org/pt


 

Dúvidas no Pedido de Subsídios Globais? 
 
Você sabia que qualquer Rotariano pode solicitar um Subsídio 
Global? Basta estar cadastrado no novo site de Rotary e fazer 
acesso ao Meu Rotary. Acessando o menu principal do Meu 
Rotary posicione o mouse em “Entre em Ação” e clique em 
“Solicite Subsídios”. Você será levado à tela de apresentação 
dos Subsídios, nela você pode aprender mais sobre os tipos de 
subsídios e outros assuntos relacionados. Para prosseguir com 
o pedido, clique em “Gerencie Subsídios”. Você será 
direcionado à tela do aplicativo online de Subsídios do Rotary, 
onde é possível fazer novos pedidos, acompanhar projetos em 
aberto, enviar e editar relatórios de projetos ou até entrar em 
contato com a dirigente de subsídios de sua região. 
 
Clique aqui para ver o passo-a-passo do pedido de um Subsídio 
Global. 
Entre em ação e acesse www.rotary.org! 

 

No próximo dia 24/10, Dia Mundial de Combate à Pólio, não 
apenas reforçaremos o convite para que sigam defendendo essa 
causa, como também lançaremos uma campanha para 
contribuir com o fim da paralisia infantil de uma vez por todas! 
 
Disseminando informações e mobilizando recursos, tal 
campanha presenteará o maior doador à Pólio no Brasil, entre 
24/10 e 30/11, com uma camiseta End Polio Now customizada 
por Edu Pombal, designer da grife Tufi Duek, e autografada 
pela top model Isabelli Fontana, embaixadora do Rotary para a 
erradicação da pólio.  
 
Para participar, é preciso que a contribuição à campanha seja 
realizada através de boleto bancário (disponível em 
www.rotary.org.br ou www.abtrf.org.br). O impacto dessas 
doações, ainda, será triplicado, pois participarão do programa 
de equiparação da Fundação Bill e Melinda Gates*. 
 

 

Dirigentes de Clube  
2014-15 
 
Até dia 31 de Dezembro os Rotary 
Clubs devem informar ao Rotary 
International o nome de seus 
dirigentes para o ano de 2014-15, 
através do site do RI 
(www.rotary.org/myrotary). Essa 
indicação deve ser feita ou pelo 
presidente ou pelo secretário da 
atual gestão. 
 
Veja um passo a passo no link: 
http://goo.gl/KlNM7z 
 
Caso tenham qualquer dúvida ou 
dificuldade, entrem em contato 
conosco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOCÊ SABIA...  

Que o programa 

Intercâmbio de Jovens foi 

oficialmente lançado no ano 

rotário 1965-66? 

http://www.highroadsolution.com/file_upload_2/files/pedido+online+global+grant+screen+shot+handout+pt+final.pdf
http://www.rotary.org/
http://www.endpolio.org/pt/noticias/search/blog/2013/09/10/a-erradica%c3%a7%c3%a3o-da-p%c3%b3lio-%c3%a9-tend%c3%aancia-de-moda-no-brasil
http://www.endpolio.org/pt/noticias/search/blog/2013/09/10/a-erradica%c3%a7%c3%a3o-da-p%c3%b3lio-%c3%a9-tend%c3%aancia-de-moda-no-brasil
http://www.rotary.org.br/
http://www.abtrf.org.br/
http://www.rotary.org/myrotary
http://goo.gl/KlNM7z


Juntos, podemos eliminar a poliomielite e fazer parte desta 
conquista histórica. Participe e divulgue entre seus amigos! 
Entre para a história hoje!  
 
* A Fundação Bill e Melinda Gates se propõe a equiparar na 
proporção de 2 por 1 (até o limite de 35 milhões de dólares por 
ano) cada dólar que o Rotary doar em apoio direto ao combate 
à pólio de 2013 a 2018. O valor desta equiparação não é somado 
à quantia doada para o cálculo da contribuição individual. 
 
 

    Publicações e materiais de 
apoio 
 
Conecte-se para Fazer o Bem (595 – PT) 
US$ 1,00 (Antiga - Noções Básicas de 
Rotary). Unitário. 
 
Guia de oito páginas mostra como se envolver e 
se conectar com o Rotary. Fornece uma visão 
geral atualizada em Rotary para todos os 

membros. 
 
 
 

Pedidos 
Torne seu pagamento ao departamento de publicação mais 
ágil e prático. Faça-os através do sistema de emissão de 
boletos disponível no site www.rotary.org.br link "EMISSÃO 
DE BOLETOS". “AQUISIÇÃO DE PUBLICAÇÕES”. 
 
Dúvidas 
Clarita Urey, e-mail: clarita.urey@rotary.org e  
Washington Pinheiro, e-mail: 
washington.pinheiro@rotary.org 
 
 
 
 

RI Brazil Office 

Rua Tagipurú 209 

São Paulo, SP 

01156-000 

De 2ª a 6ª feira 

das 8 às 17hs 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taxa para reembolso 
do Km rodado 
 
Informamos que a taxa para 
reembolso de quilometragem em 
função da utilização de veículo 
próprio em visitas oficiais aos 
clubes e eventos distritais é de 
US$ 0.71 por km rodado para o ano 
rotário de 2013-14.  
 
A referida taxa deverá ser 
convertida pelo valor do dólar 
rotário vigente no mês da 
ocorrência da despesa. 

 
 

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES 

Tel: 11-3826.2966 

ribo@rotary.org 
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