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    ROTARY INTERNATIONAL BRAZIL OFFICE NESTA EDIÇÃO: 
 
- Novembro – Mês da Fundação Rotária 
- Fluxo pagamentos per capita de clubes 
-  Iniciativa Milhas para acabar com a Polio 
- Novo ciclo de cobrança a partir de Jan 15 
- Rotary nas Redes Sociais 
- Novidades no My Rotary 
- Convenção de RI em São Paulo 
- Propostas de workshops para a Convenção  
...e muito mais! 
 

    

**AGENDA DO PRESIDENTE** 
                    NOVEMBRO 

 
- Planejar e realizar reunião 
mensal do conselho diretor do 
clube. 
- Enviar relatório mensal de 
frequência e sobre o quadro 
associativo ao governador ou 
secretário distrital 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 
associativo. 
 
 
 
 
 

 

NOVEMBRO 
MÊS DA FUNDAÇÃO ROTÁRIA 

 
A Missão da Fundação Rotária do Rotary International é 
capacitar os rotarianos para que possam promover a boa 
vontade, paz e compreensão mundial por meio de apoio a 
iniciativas de melhoria da saúde, da educação e do combate à 
pobreza. A Fundação Rotária é uma organização sem fins 
lucrativos que depende integralmente das contribuições de 
pessoas que acreditam em seu trabalho em prol de um mundo 
melhor. 
 
Subsídios do Rotary  
A Fundação Rotária oferece subsídios para apoiar uma grande 
variedade de projetos, bolsas de estudo e treinamentos que os 
rotarianos realizam pelo mundo todo. Conheça os tipos de 
subsídios e encontre o melhor para o seu projeto no link: 
https://www.rotary.org/pt/take-action/apply-grants 
  
 

FALTAM 

 

 
 
    PARA A NOSSA CONVENÇÃO! 

 
Para se inscrever à Convenção Internacional 2015, acesse a 
página do evento e clique na opção “Inscrição on-line”. Veja 
em: Convenção de RI 2015 
 
Será solicitado que faça seu login no Meu Rotary. Bastará então 
preencher as informações solicitadas e fornecer os dados do 
cartão de crédito para pagamento. 
 

https://www.rotary.org/pt/take-action/apply-grants
http://www.riconvention.org/pt/2014/Pages/saopaulo2015.aspx


A Convenção Internacional de 2015, em São Paulo, será 
realizada no Centro de Eventos do Anhembi. O local das 
convenções é tradicionalmente bem sinalizado para devida 
orientação dos participantes durante o evento. 
 
Para mais informações sobre o centro de eventos, acesse o site: 
http://www.anhembi.com.br/agenda/ 
 
Acompanhe as novidades sobre a convenção em: 
Convenção de RI 2015 
 
 

PER CAPITA – FLUXO DE PAGAMENTOS 
RECEBIDOS 
 
Até agora 80% (oitenta e oito por cento) dos clubes 
efetuaram o devido pagamento, e 20% (vinte por 
cento) ainda permanecem com o compromisso 

financeiro em aberto. Desde a última posição divulgada em 22 
de Setembro, tivemos um progresso de 12%, sendo 476 o 
número atual de clubes com pendências financeiras. 
 
Pedimos a colaboração de todos os clubes em débito que 
efetuem seus pagamentos com a máxima brevidade possível, a 
fim de evitar problemas com terminação e multas. 
 

JUNTE-SE AO NOSSO SECRETÁRIO GERAL JOHN 
HEWKO NO COMBATE À PÓLIO! 

 
A erradicação da pólio no mundo é a maior prioridade do Rotary. 
Nesse sentido, nosso secretário geral John Hewko, junto de sua 
equipe, participa da iniciativa “Miles to end polio” ou “Milhas para 
acabar com a Pólio”.  
 
John e a equipe do Rotary esperam arrecadar 1 milhão para o 
combate a pólio com esse evento. (Para conhecer a equipe que irá 
participar, clique aqui) 

 
Apoie essa iniciativa 
também fazendo uma 
contribuição direcionada 
a ela até dia 20 de 
Novembro. Há uma opção 
especial no nosso sistema 
de boleto (disponível 
aqui), em que a alocação 
do fundo se chama 
“Milhas para Acabar com 
a Pólio (Miles to End 
Polio)”. Faça sua 
contribuição e ajude o 
Rotary a criar um mundo 
livre da pólio! 

 
 

ROTARY NAS REDES 
SOCIAIS 

 
O RI está presente nas redes sociais 
mais acessadas para ajudá-los a 
saber o que rotarianos em todo 
estão fazendo. Facebook, Youtube, 
Twitter, Istagram, são algumas nas 
quais já nos encontramos. 
 
Nossa principal rede social 
atualmente é o Facebook. Nele já 
contamos com mais de 300 mil 
seguidores. Em nossa página oficial 
você consegue ver fotos, assitir 
vídeos, ficar por dentro das 
novidades, acompanhar o que estão 
tuitando sobre nós, saber mais 
sobre a Fundação, entre outras 
informações. Para acessá-la, clique 
aqui. 
 
Além disso, no Instagram já 
ultrapassa 5.500 o número de 
internautas que nos seguem 
demonstrando interesse pelas 
maravilhosas fotos compartilhadas. 
 
Fotos como essa na qual alguns 
amigos do primeiro Rotary Club  
confraternizam durante uma 
reunião na casa de Paul Harris 
(fundador do RI) simulando uma 
luta de boxe. 

 
 

Acesse nossas páginas: 
Facebook 
Instagram 
Youtube 
Twitter 
Vimeo 

 

http://www.anhembi.com.br/agenda/
http://www.riconvention.org/pt/2014/Pages/saopaulo2015.aspx
http://www.endpolio.org/miles-to-end-polio
http://www.rotary.org.br/index.php?secao=bto3
http://twitter.com/rotarybrasil
http://www.facebook.com/rotary
http://statigr.am/rotaryinternational
http://www.youtube.com/user/RotaryInternational
http://twitter.com/rotarybrasil
http://vimeo.com/rotary


 

 
ENCERRAMENTO DO MAIOR COMERCIAL DO 

MUNDO: “FALTA SÓ ISSO” PARA ERRADICARMOS A 
PARALISIA INFANTIL! 

 
A campanha do “Maior comercial do Mundo” se encerrou. 
Obrigado a todos os que participaram, mostrando que apoiam a 
luta contra a paralisia infantil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clique aqui e assista ao vídeo de encerramento da campanha. 
 

JANEIRO 2015 – NOVO CICLO DO COBRANÇA! 
 
A partir de 1º de Janeiro de 2015 será muito mais fácil pagar as 
per capitas semestrais. 
 
No lugar do Relatório Semestral de sócios, o clube passará a 
receber uma fatura muito mais simples com o valor das cotas 
claramente detalhadas.  
 
Não será mais necessário recalcular o valor a ser quitado, pois a 
fatura será calculada com base nos números que os clubes 
enviar previamente, da mesma forma não será mais necessário 
retornar o relatório semestral de sócios. Lembrando que o RI 
requisita que todas as movimentações de sócios (entrada/saída) 
devem ser informadas dentro de um período de 30 dias, a fim 
de que a base de dados de RI esteja sempre atualizada. 
 
Outra mudança muito importante é que a partir de Janeiro de 
2015, os clubes não terão mais 6 meses (180 dias) de prazo para 
quitarem suas cotas mas somente 4 meses (ou 120 dias).  
 
Para informações e esclarecimentos: Fábio Peverari (Supervisor 
Financeiro) fabio.peverari@rotary.org e Claudia Silva 
(Coordenadora Financeira) claudia.silva@rotary.org  
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
NOVOS RELATÓRIOS 

DISPONÍVEIS NO  
MY ROTARY 

 
Atenção líderes de clube e 
distrito: os relatórios de 
acompanhamento da Sociedade 
Paul Harris (PHS) e de doação 
dos dirigentes de clube agora 
estão disponíveis on-line através 
de seu acesso pessoal ao My 
Rotary. 
 
O Relatório da Sociedade Paul 
Harris é uma ferramenta valiosa 
na manutenção da lista de 
membros da PHS, ajudando na 
identificação de potenciais novos 
membros, bem como no 
acompanhamento de 
contribuições e agradecimento 
àqueles que já aderiram a esse 
importante programa. 
 
O Relatório de Doações dos 
Dirigentes de Clube, por sua vez, 
é extremamente útil na promoção 
e acompanhamento da iniciativa 
do nosso presidente Gary C.K. 
Huang da “Best Class”, que 
reconhece distritos em que 100% 
das lideranças do ano sejam 
contribuintes da nossa Fundação. 
Este relatório está disponível 
apenas para os líderes distritais e 
mostra se os dirigentes do clube 
fizeram doações pessoais no ano 
rotário atual e no anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://vimeo.com/90997053
mailto:fabio.peverari@rotary.org
mailto:claudia.silva@rotary.org
https://www.rotary.org/myrotary/pt/home
https://www.rotary.org/myrotary/pt/home


 
MATERIAIS DE APOIO 

 
Neste mês da Fundação Rotária, adquira através do nosso site 
www.rotary.org.br os itens abaixo: 
 
 

Elimine a Pólio Agora (distintivo de 
lapela) - (988-MUP) - US$ 50,00 
Use este distintivo com o logotipo da 
 campanha End Polio Now para mostrar seu 
 suporte aos esforços do Rotary de  
 erradicação da poliomielite (1,9 x 2,5 cm).  

                                 Conjunto de 100 unidades. 
 

 End Polio Now Vídeo e outros recursos 
digitais (942USB–PT) – US$ 10,00  
Pen drive contendo materiais sobre a End-
Pólio-Now, incluindo o novo vídeo, fotos, e 
novo Logo. Conteúdo em 06 idiomas: Inglês, 
Espanhol, Português, Japonês, Coreano, e 

                             Francês. 
 
 Fazendo o Bem no Mundo – DVD – 
(978-PT) US$ 10,00 
Saiba como a Fundação Rotaria e seus 
parceiros estão alcançando resultados 
sustentáveis  nas seis áreas de enfoque, e 
como você pode ajudar.                                                                                               

 
Pedidos através do sistema de emissão de boletos via site 
www.rotary.org.br; link "EMISSÃO DE BOLETOS/AQUISIÇÃO 
DE PUBLICAÇÕES”. 
 

     Dúvidas: 
Clarita Urey: clarita.urey@rotry.org 
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 

  

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
ENVIE SUA PROPOSTA DE 

WORKSHOP PARA A 
CONVENÇÃO DE ROTARY 

INTERNATIONAL 2015 
 
Você gostaria de liderar um 
workshop na Convenção de São 
Paulo?  Então envie sua proposta 
até 27 de outubro. 
 
Seja para divulgar um projeto 
bem-sucedido, discutir 
estratégias para fortalecer o 
quadro associativo ou realizar 
uma mesa-redonda sobre 
arrecadação de fundos, envie sua 
ideia de workshop clicando aqui.  

 
 
 
 
 
 
 

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES 

Tel: 11-3826.2966 

ribo@rotary.org 

 

VOCÊ SABIA... 

Que a primeira mulher foi 

admitida em Rotary em 

1987 e hoje já somam mais 

de 20% do quadro 

associativo  

http://www.rotary.org.br/
http://www.rotary.org.br/
mailto:clarita.urey@rotary.org
mailto:washington.pinheiro@rotary.org
https://rotary.qualtrics.com/SE/?SID=SV_2oEgnRTfEU6swQt
mailto:ribo@rotary.org

