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    ROTARY INTERNATIONAL BRAZIL OFFICE NESTA EDIÇÃO: 
 
- Agenda do Presidente 
- Vídeo do Presidente Ron Burton 
- Novidades sobre relatórios semestrais e 
pagamento de per capitas 
- Metas para 2014-15 
- Indicação de dirigentes 2014-15 
- Inscrições para o Instituto Rotary 
- Selos digitais da Empresa Cidadã 
- Materiais de Apoio 
...e muito mais! 
 

 

**AGENDA DO PRESIDENTE** 
            JUNHO 
 

- Verificar com o secretário e o 
secretário entrante se o banco de 
dados relativo aos sócios foi por 

eles atualizado até o dia 1 de junho 
no Meu Rotary, para que as 
informações sejam transmitidas 
corretamente no relatório 
semestral de julho. 
 
- Concluir o orçamento do próximo 
ano. 
 
- Definir as metas do DQA e de 
contribuição à Fundação Rotária. 
 
- Reunir-se com o sucessor para 
garantir uma transição tranquila. 
 
- Marcar reunião conjunta do 
conselho diretor atual e entrante 
para garantir a continuidade dos 
trabalhos. 
 
 
 

 

JUNHO: MÊS DO 
COMPANHEIRISMO 
 
Em junho, ajude os rotarianos a se 
envolver em Rotary além de seus clubes 
e país. 

 
Não importa se o interesse deles seja em profissões, recreação ou 
viagens, pois é certo que encontrarão pessoas afins participando 
dos  Grupos de Companheirismo e Intercâmbio Rotário da Amizade. 
Fale com o Departamento de Programas do RI para saber como 
formar parceria entre clubes irmãos e encontrar parceiros para 
projetos. 
 

PREPARATIVOS DO PRESIDENTE ELEITO 
 
Verificar com o secretário se o quadro associativo foi por eles 

atualizado até o dia 1 de junho no Portal do RI, para que as 
informações sejam emitidas corretamente no relatório semestral de 
julho. 
 
- Concluir o orçamento do próximo ano. 
- Certificar-se que as metas de contribuição à Fundação Rotária e de 
Desenvolvimento do Quadro Associativos foram reportados ao RI 
através do RC Central 
- Reunir-se com o sucessor para garantir uma transição tranquila. 
- Marcar reunião conjunta do conselho diretor atual e entrante para 
garantir a continuidade dos trabalhos. 

 
 

METAS 2013-14 DO CLUBE 
 

Estamos nos aproximando de um novo ano Rotário e muitos 
Rotary Clubs ainda não enviaram suas metas de crescimento e 
contribuição para o Rotary International. 
 

https://www.rotary.org/myrotary/pt/form-rotary-fellowship
https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/13061


Os presidentes e/ou secretários eleitos de Clube devem reportar 
essas metas através do Rotary Club Central, antes do final do 
atual ano rotário. Acesse o Rotary Club Central CLICANDO 
AQUI. 
 

 

BOLSAS ROTARY 
PELA PAZ MUNDIAL 
PARTICIPE!  

 
O formulário de inscrição para a próxima seleção já está disponível. 
Se você conhece um potencial candidato para esta bolsa ou se quiser 
mais informações, acesse o site https://www.rotary.org/pt/peace-
fellowships e faça contato com o seu distrito para saber quando o 
distrito fará a seleção dos candidatos que serão apresentados à 
Fundação Rotária. O prazo para o distrito enviar os seus candidatos é 
o dia 1 de julho de 2014. 
 
Lembramos que para enviar candidatos para concorrer a uma das 
bolsas não é necessário alocar fundos do FDUC, entretanto doações 
do FDUC para o fundo que patrocinam estes bolsistas são bem 
vindas. Caso tenha dúvida ou queira mais informações acesse o site 
ou faça contato com Edilson ou Helder através dos e-mails 
edilson.gushiken@rotary.org e helder.souza@rotary.org 
 
Salientamos que os distritos podem enviar mais de um candidato 
para concorrer a uma destas bolsas. Participe! 

 
NOVIDADES À VISTA: 

PER CAPITA X FATURA DE CLUBES 
 

Atendendo a muitos pedidos, comunicamos que 
os secretários de clube poderão agora registrar o 
ingresso e baixa de associados dentro de 30 dias, e informar os 
dados dos dirigentes entrantes até 1° de fevereiro de cada ano. 
 
Fatura. A partir de 1° de janeiro de 2015, todo clube receberá 
uma página com o valor a pagar. Esta fatura simples substitui o 
complicado relatório semestral de oito páginas, dispensando 
cálculos extras e ajustes. O valor da fatura será calculado com 
base nos números de quadro associativo informados pelo 
secretário do clube pelo site Rotary.org, e-mail ou correio 
até 1° de janeiro e 1° de julho de cada ano. 
 
Apesar de boa, esta mudança poderá gerar um certo 
desconforto. Assim, comece a falar sobre esta novidade com os 
dirigentes de seu clube agora mesmo. Vejam mais detalhes 
em Rotary.org/clubinvoice e fiquem sempre à vontade para 
falar com seu representante financeiro ou da equipe CDS. 
Juntos, façamos desta uma mudança bem-sucedida para todos 
nós. 
 

 

 
Quem tem uma boa 
história para contar sobre 
paralisia infantil?  
 
Você tem ou conhece alguém que 
possa colaborar com o nosso blog? 
Por favor, compartilhe esta forma 
fácil de ajudar! 
 
O compromisso daqueles que nos 
apoiam no combate à paralisia 
infantil é fundamental para 
vencermos esse desafio.  
 
Suas histórias representam este 
compromisso e queremos divulgá-
las no site End Polio Now 
(endpolio.org/pt). Os relatos 
podem ser de rotarianos, 
voluntários, agentes da saúde, 
pessoas que participaram de 
campanhas de arrecadação de 
fundos, divulgação ou vacinação e 
claro, daqueles que tenham uma 
experiência próxima ou pessoal 
com a pólio. 
 
Vamos continuar a escrever a 
história na luta contra essa doença! 
http://www.endpolio.org/pt/storytelli
ng 
  
 

ATUALIZE O QUADRO 
ASSOCIATIVO ATÉ  

1º DE JUNHO 
 
Em preparação para o relatório 
semestral (SAR) de julho, pedimos 
que atualize os dados do quadro 
associativo do seu clube até 1° de 
junho, o mais tardar.   
  
Para verificar as informações de 
seu clube, acesse 
www.rotary.org/myrotary/pt, faça 
login em Meu Rotary e entre em 
Gestão>Administração de clubes e 
distritos> Clubes. 

 

https://www.rotary.org/myrotary/pt/secure/17876
https://www.rotary.org/myrotary/pt/secure/17876
https://www.rotary.org/pt/peace-fellowships
https://www.rotary.org/pt/peace-fellowships
mailto:edilson.gushiken@rotary.org
mailto:helder.souza@rotary.org
http://echo4.bluehornet.com/ct/37847613:26328690589:m:1:2595471335:3DFCF0A95AAE0ACC542B7A9E946F365E:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/37847614:26328690589:m:1:2595471335:3DFCF0A95AAE0ACC542B7A9E946F365E:r
http://www.endpolio.org/pt/storytelling
http://www.endpolio.org/pt/storytelling
http://www.rotary.org/myrotary/pt
http://echo4.bluehornet.com/ct/38227005:26398007579:m:1:2573322935:2377ECC51B8D6111B2604B29E29B779F:r


VÍDEO DO PRESIDENTE RON BURTON 
AOS PRESIDENTES DE CLUBE 

 
Veja algumas formas de aumentar o número de 
associados em seu clube assistindo ao vídeo do 
presidente Ron Burton do RI pelo 
link https://vimeo.com/94404767. 

 
Depois da cruzada contra a pólio, o crescimento do quadro 
associativo é nossa maior prioridade. Assim, nada mais oportuno do 
que identificar toda e qualquer maneira de contribuir a este fim.   
 
Queremos ouvir suas histórias de sucesso. Para isso, participe do 
grupo de discussão sobre melhores práticas em quadro associativo.  

 
IDENTIFICA-SE E QUER COLABORAR COM UMA DE 

NOSSAS ÁREAS DE ENFOQUE? 
 
Aqueles que desejam apoiar uma das nossas áreas de enfoque 
em particular, tem uma oportunidade especial: a Doação com 
Prazo Definido para 
Subsídios Globais! 
Tal contribuição se faz 
normalmente em parcela 
única e é usada 
integralmente para 
financiar um subsídio 
global na área escolhida – 
fornecendo suporte para 
projetos humanitários, 
bolsas de estudo e 
equipes de formação 
profissional. Ela ainda é 
nomeada pelo doador, que pode optar pelo seu próprio nome 
ou por homenagear um ente querido. A doação com prazo 
definido costuma ser utilizada já no ano seguinte ao da doação, 
sendo minuciosamente acompanhada e reportada ao doador, 
que se torna um Major Donor da nossa Fundação! 
As opções de doação com prazo definido variam de acordo com 
o valor da doação:  

 US$30.000: Doação única escolhendo área de 
enfoque e distrito do projeto 

 US$15.000: Dação única escolhendo área de 
enfoque do projeto 

 
Tais doações normalmente são complementadas com outros 
fundos rotários, o que maximiza seu impacto! Essa é uma ótima 
oportunidade para contribuir com sua causa, angariar apoio de 
amigos do Rotary e empresas com responsabilidade social!  
Apoie nossa Fundação em mais essa oportunidade! Para mais 
informações, contate: patricia.avila@rotary.org. 

 
 
 
 
 

INSTITUTO ROTARY 2014 
ABRE INSCRIÇÕES 

PROMOCIONAIS ATÉ FIM 
DE MAIO 

 
Com o valor definido em 
R$ 600,00, quem realizar a 
inscrição até 31 de maio, poderá 
parcelar este valor em até três 
vezes. 
 
Quem deixar para se inscrever 
depois deste prazo, nos mês de 
junho, pagará R$ 600,00, mas só 
poderá dividir em apenas 2 vezes. 
Quem deixar para o mês de julho, 
só terá 30 dias para efetuar o 
pagamento de R$ 650. E quem 
deixar para última hora, para fazer 
as inscrições nos meses de agosto 
e/ou setembro, pagará à vista a 
quantia de R$ 700,00. 
 
Cada inscrição dá ao rotariano o 
direito de inscrever gratuitamente 
seu cônjuge. 
 
As inscrições podem ser feitas 
através do site 
http://www.institutorotarynatal.com.br 

 
Após o preenchimento dos dados 
pessoais, o boleto de pagamento 
será gerado, de acordo com a 
escolha da forma de pagamento.  
 
O XXXVII Instituto Rotário do 
Brasil acontece nos dias 04, 05 e 06 
de setembro deste ano, no Centro 
de Convenções de Natal. 
 

Mais informações em: 
http://www.institutorotarynatal.com.br 

 

 
 

 
 
 

http://echo4.bluehornet.com/ct/38021840:26357020670:m:1:2573322935:1DD9AF1CCDDC8314CC9E90A686076BEE:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/38021841:26357020670:m:1:2573322935:1DD9AF1CCDDC8314CC9E90A686076BEE:r
mailto:patricia.avila@rotary.org
http://www.institutorotarynatal.com.br/
http://www.institutorotarynatal.com.br/


 

    MATERIAIS DE APOIO 
 

 
Forme um Grupo de Companheirismo 
Os Grupos de Companheirismo são formados por rotarianos, 
seus cônjuges e rotaractianos com interesses parecidos. 
Integrar um Grupo de Companheirismo é uma maneira 
divertida de fazer amizades no mundo todo. 
 
Materiais de referência: 

 Manual dos Grupos de Companheirismo 
 https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/886 
 

 Folheto dos Grupos de Companheirismo 
 https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/884 
 

 Lista dos Grupos de Companheirismo 
https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/885 
 

 Relatório Anual dos Grupos de Companheirismo (em 
Inglês)  

https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/101691 
 

 Apresentação dos Grupos de Companheirismo 
 https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/103346 
 
Pedidos 
Através do sistema de emissão de boletos disponível no site 

www.rotary.org.br link "EMISSÃO DE 
BOLETOS/AQUISIÇÃO DE PUBLICAÇÕES”. 
 
Dúvidas 
Clarita Urey: clarita.urey@rotary.org; ou 

                      Washington Pinheiro: washington.pinheiro@rotary.org 
 
 
 
 

RI Brazil Office 

Rua Tagipurú 209 

São Paulo, SP 

01156-000 

De 2ª a 6ª feira 

das 8 às 17hs 

  

 

 
 
MODERNIZAÇÃO DO SELO  
 
 
 

EMPRESA CIDADÃ 
 
A partir de julho de 2014, o 
Programa Empresa Cidadã da 
ABTRF irá se modernizar. 
Conforme decisão tomada na 
última reunião da diretoria da 
Associação, os selos 
disponibilizados às empresas 
contribuintes passarão a ser 
digitais – e não mais físicos. Como 
hoje a maior parte das 
comunicações se dá virtualmente, a 
mudança deve tornar o selo mais 
utilizado e ajudar na maior 
divulgação do programa, além de 
ser mais representativo da ideia de 
responsabilidade socioambiental.   
 
Se quiser saber mais sobre o 
Programa Empresa Cidadã, entre 
em contato conosco.  
   
 

 
 
 
 

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES 

Tel: 11-3826.2966 

ribo@rotary.org 

 

VOCÊ SABIA... 

Que o lema "Mais se 

Beneficia Quem 

Melhor Serve" foi 

aprovado em 1911 na 

2ª convenção da 

então Associação 

Nacional de Rotary 

Clubs da América?  

https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/886
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mailto:clarita.urey@rotary.org
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