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    ROTARY INTERNATIONAL BRAZIL OFFICE NESTA EDIÇÃO: 
 
- Matéria do mês 
- Novo Lema 2014-15 
- Aniversário do Rotary 
- Pagto das per capitas Jan 2014 
- Meios de contribuir com a Fundação 
- Materiais de apoio 
- Indicação de dirigentes 2014-15 
...e muito mais! 
 

 

**AGENDA DO PRESIDENTE** 
FEVEREIRO 

 
- Planejar e realizar reunião do 
conselho diretor do clube. 
- Promover participação na 
conferência distrital. 
- Planejar atividades que 
promovam a paz e compreensão 
mundial. 
- 23 de fevereiro (aniversário do 
Rotary) – Dia da Paz e 
Compreensão Mundial. 
- Conduzir atividades que 
enfatizem o compromisso do 
Rotary com a amizade, 
compreensão e paz mundial. 
- Monitorar metas e projetos para o 
desenvolvimento do quadro 
associativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FEVEREIRO – Mês da 
Compreensão Mundial 

 
 
Como já dizia Paul Harris, fundador do Rotary International: “Para 
promover a compreensão mundial, precisamos conscientizar grande 
número de pessoas – rotarianos e não-rotarianos – e esta tarefa não 
pode ser realizada individualmente”. E, para comemorar o mês da 
compreensão mundial nada melhor do que criar consciência sobre a 
história do Rotary, divulgando seus trabalhos. 
 
Assim com fabricantes comercializam seus produtos, os rotarianos 
devem “vender” suas matérias à mídia. É importante que a história 
do Rotary seja contada. Um projeto rotário tem maiores chances de 
ser apoiado se o público conhecer a organização e seus 
empreendimentos.  
 
Compartilhando os sucessos do clube, estará contribuindo para que a 
imagem do Rotary seja respeitada e reconhecida pela comunidade. 
Além disso, para assegurar a existência de futuras gerações de 
rotarianos, o trabalho de promoção do Rotary deve ser realizado 
também entre os jovens. 
 
Uma dica importante e que deve ser levada em consideração é que, ao 
informar o público sobre um determinado projeto, os responsáveis 
pela imagem pública nos clubes deveriam sempre incluir informações 
básicas sobre o Rotary, como um resumo das suas atividades, 
filosofia e quadro social, além de dar destaque à roda rotária, símbolo 
mais reconhecido da organização. 

 

LEMA 2014-15 - FAÇA O ROTAY 
BRILHAR 
 
O Presidente Eleito de RI, Gary C.K. Huang, 
escolheu "Faça o Rotary Brilhar" como lema para o 

ano rotário de 2014-15. Huang também pediu a todos os 



membros de Clubes para que no próximo ano promovam um 
Rotary Day em suas comunidades e que incluam os membros 
dos Rotaract e Interact Clubs em seus projetos. 
 
Para acessar o discurso do lema, clique aqui. 
 
Para realizar o download do arquivos gráficos do novo lema, 
clique aqui. 
 

Pagamento da Per Capita de Janeiro de 2014  
 
No início de janeiro os Rotary Clubs receberam eletronicamente o 
SAR de Janeiro de 2014, o qual abrange o período de janeiro a 
junho de 2014. O valor base é de US$ 26.50 por associado.  
 
Além de contribuir para a preservação do meio ambiente, a 
distribuição eletrônica do SAR tem outros benefícios, como:  
- Melhor prestação de serviços a todos os clubes;  
- Entrega mais rápida, segura e eficaz;  
- Redução significativa de custos.  
 
Ao receber o relatório semestral o mesmo deverá ser atentamente 
conferido pelo secretário do clube, a fim de certificar-se que a 
relação de sócios está correta, refletindo a posição do quadro 
associativo em 01/01/2014, data-base do relatório.  
 
Vale ressaltar que a devolução do relatório para Rotary 
International é obrigatória.  
 
O pagamento da per capita deverá ser efetuado preferencialmente 
através de boleto bancário, devendo o mesmo ser gerado 
diretamente no link:  
http://www.rotary.org.br/index.php?secao=boleto2  
 
Quaisquer dúvidas sobre este assunto favor consultar o 
departamento financeiro através dos e-mails: 
carlos.afonso@rotary.org e fabio.peverari@rotary.org.   
 

 

AVISO IMPORTANTE 
 
Solicitamos aos clubes e distritos que não mais utilizem as 
contas-corrente do Banco Citibank para quaisquer tipos de 
depósitos ou transferências, uma vez que Rotary International 
descontinuou a atualização das mesmas. 
 
Solicitamos aos clubes que utilizem nosso sistema de emissão 
de boleto bancário para fazer quaisquer tipos de pagamentos ao 
Rotary International ou de contribuições à Fundação Rotária. 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

Comemore o 
Dia do Rotary 

Em 23 de fevereiro 
 
Com o dia 23 de Fevereiro 
chegando, todos os Clubes são 
incentivados a planejar eventos 
para marcar o aniversário de 109 
anos do Rotary. Embora esta seja a 
data oficial do aniversário da nossa 
organização, qualquer dia pode ser 
eleito como o dia do Rotary em sua 
comunidade. 
 
Lembre-se que seu plano de 
comunicação para o dia da 
celebração deve ter foco nos 
serviços prestados, mostrando o 
que o Rotary é e o que faz ao redor 
do mundo. 
 
Compartilhe seus planos e ideias 
conosco! 
 

 
ATENÇÃO: 

Indicação de 
Dirigentes 2014-15 

 
Solicitamos aos Rotary Clubs que 
ainda não fizeram, reportem com 
urgência os dados de seus 
dirigentes 2014-15, através do site 
do (www.rotary.org/myrotary).  
 
Essa indicação deve ser feita ou 
pelo presidente ou pelo secretário 
da atual gestão. 
 
Veja o passo a passo no link: 
http://goo.gl/KlNM7z 
 
Em caso de dúvidas, entrem em 
contato conosco. 

https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/102611
https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/102566
http://www.rotary.org.br/index.php?secao=boleto2
mailto:carlos.afonso@rotary.org
mailto:fabio.peverari@rotary.org
http://www.rotary.org/myrotary
http://goo.gl/KlNM7z


Como você pode aumentar seu apoio à nossa 
Fundação? 
 
Existem várias estratégias que você pode utilizar para contribuir com 
a Fundação Rotária, aumentando nossos recursos financeiros e 
possibilitando que nossos programas impactem positivamente ainda 
mais pessoas. 
 
Você pode, por exemplo: 

Realizar contribuições através da sua 
empresa e convidar seus contatos a fazer o 
mesmo 

A ABTRF (Associação Brasileira da The Rotary 
Foundation) foi criada para oferecer um caminho e 
eventuais benefícios às pessoas jurídicas que 
desejam contribuir com a Fundação Rotária, 

apoiando a criação e manutenção de seus projetos aqui no Brasil. 
Além de transformar realidades, essas contribuições também podem 
gerar reconhecimento Paul Harris e Major Donor. Aproveite para 
contribuir através de sua empresa e use seu prestígio para o bem, 
convidando outros contatos a fazer o mesmo! As doações podem ser 
feitas através do site da própria ABTRF: abtrf.org.br 
 

Tornar-se membro da sociedade de 
Doadores Testamentários 

O que você faz hoje determina o que o Rotary 
poderá fazer amanhã. Casais ou indivíduos que se 
comprometam  a realizar doação de US$10.000 ou 
mais em testamento ou seguro de vida, se tornam 
Membros da Sociedade de Doadores 

Testamentários do Rotary e recebem uma peça de cristal 
personalizada junto de pins, como reconhecimento dos curadores da 
Fundação por tamanha generosidade. Ingressar nessa sociedade e 
fazer uma diferença a mais é simples. Contate a equipe da Fundação 
para saber mais e receber o formulário de adesão. 

 

Juntar-se a Sociedade Paul Harris do seu 
distrito                 
 
Aqueles que se comprometem a fazer contribuições de 
US$ 1.000 ou mais (em parcela única ou de maneira 
cumulativa) a cada ano para o Fundo Anual, Pólio Plus ou 
subsídios aprovado fazem parte dessa importante iniciativa. 

Menos de 3% dos rotarianos no mundo contribuem no nível mínimo 
da Sociedade Paul Harris e, ainda assim, compõem mais de 35% das 
contribuições ao Fundo Anual, o qual financia Subsídios Globais e 
Distritais. Além dos reconhecimentos Paul Harris, o membro da 
Sociedade também recebe um distintivo e certificado por fazer parte 
desse relevante grupo. Contate o Coordenador dessa sociedade em 
seu distrito e envolva-se! 
 
Já são mais de 100 anos que o Rotary tem servido às comunidades 
daqui e de outros lugares. O seu apoio a nossa Fundação pode fazer 

 

 
 
O Arrastão de Mídia 
 
A Coordenação da Imagem Pública 
deste ano rotário está 
desenvolvendo o Projeto Arrastão 
de Mídia, um esforço de âmbito 
nacional, organizado com material 
pela própria coordenação, 
cujo objetivo é divulgar o Rotary e a 
Campanha End Pólio. Alguns 
distritos têm conseguido espaços 
na mídia de suas regiões com 
anúncios com as celebridades 
brasileiras e mundiais que 
emprestaram sua voz e imagem ao 
Maior Comercial do Mundo, 
campanha publicitária online que 
conta com a participação de mais 
de 60 mil pessoas de diferentes 
regiões do mundo, incluindo 
celebridades.  
 
A metodologia é simples. Basta que 
o Governador, ou algum rotariano 
ligado à Imagem Pública estabeleça 
contato com os veículos locais para 
solicitar a parceria. O primeiro a 
participar foi o Jornal O Diário de 
Canoas, em Canoas, seguido do 
Jornal ES de Fato, de Cachoeiro de 
Itapemirim. Nestes impressos os 
anúncios têm sido publicados 
gratuitamente, em diferentes 
formatos e tamanhos. O projeto 
possui indicadores de verificações.   
 
Para informações detalhadas, não 
hesite em fazer contato direto com 
a Coordenação pelo e mail: 
denisesantoss@gmail ou os 
assistentes de Imagem Pública de 
sua área.  
 
 

http://abtrf.org.br/


com que haja mudanças positivas em muitas outras vidas. Viver 
Rotary, Transformar vidas! 
 
(Para receber quaisquer informações adicionais sobre essas e outras 
oportunidades de apoio à Fundação, por favor, contate a Patrícia 
Avila, através do e-mail patricia.avila@rotary.org) 
 

Publicações e materiais de apoio 
 
Gostaria de mudar o mundo? Veja como. 

Os Bolsistas Rotary pela Paz Mundial são líderes que promovem a 
paz, cooperação nacional e internacional, e resolução de conflitos em 
sua vida, carreira e atividades humanitárias. Participantes podem 
fazer mestrado em relações internacionais, administração pública, 
desenvolvimento autossustentável, estudos da paz e resolução de 
conflitos, ou campo correlato, ou receber certificado de 
aperfeiçoamento profissional em paz e resolução de conflitos. 

084 – PT Folheto Bolsas Rotary pela Paz Mundial - (Limite 
5 Unidades). Gratuito. 

Folheto colorido com informações básicas sobre as metas, requisitos, 
financiamento e processo de inscrição ao programa de Bolsas Rotary 
pela Paz Mundial, cujos beneficiários estudam nos Centros Rotary. 

Faça o Download do folheto 084-PT, através do link: 
http://www.rotary.org.br/index.php?secao=pub2 
 
Pedidos 
Faça o pagamento das publicações 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 ou  
Washington Pinheiro, e-mail: 
washington.pinheiro@rotary.org 
 
 
 

I Brazil Office 

Rua Tagipurú 209 

São Paulo, SP 

01156-000 

De 2ª a 6ª feira 

das 8 às 17hs 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES 

Tel: 11-3826.2966 

ribo@rotary.org 

 

VOCÊ SABIA... 

Que o nome “Rotary 

International” só 

passou a ser utilizado 

por nossa instituição 
em 1922? 

Antes disso, em 1910, 

usou-se o nome de 

"Associação Nacional 

de Rotary Clubs" e 

depois, em 1912, 

"Associação 

Internacional de 

Rotary Clubs". 

mailto:patricia.avila@rotary.org
http://www.rotary.org.br/index.php?secao=pub2
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