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    ROTARY INTERNATIONAL BRAZIL OFFICE NESTA EDIÇÃO: 
 
- Convenção do RI em São Paulo 
- Novos meses comemorativos de RI 
-  Prazo para propostas ao COL 2016 
- Menção Presidencial 2014-15 
- Destaques da Fundação em 2013-14 
- Indicação de dirigentes 2015-16 
- Retrospectiva Plano Visão do Futuro 
- Webinars sobre DQA 
- Materiais de apoio  
...e muito mais! 
 

    

**AGENDA DO PRESIDENTE** 
                    JANEIRO 

 
- 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. 
- Planejar representação do clube na 
conferência distrital e na convenção 
internacional. 
- Colaborar com o secretário para 
atualizar o quadro associativo do 
clube e quitar per capita ao RI.  
Enviar pagamento da quota per 
capita distrital, se aplicável. 
- Monitorar metas e projetos para o 
desenvolvimento do quadro 
associativo. 
- Avaliar semestralmente os objetivos 
e atividades das comissões do clube. 
- Planejar e realizar assembleia de 
clube para analisar os progressos 
relativos ao alcance das metas 
estabelecidas. 

 
 

 

RI BRAZIL OFFICE AGRADECE 
 
Agradecemos a todos que mais um ano fizeram o Rotary 
brilhar! 
 
Aceitamos o compromisso de servir e de melhorar a qualidade 
de vida das nossas comunidades. Sabemos que podemos 
caminhar juntos em prol de um mesmo ideal: Servir ao 
próximo. Juntos, aumentamos âmbito das nossas realizações e 
transformamos vidas. 
 
Desejamos Boas Festas e um Feliz 2015! 

       Clique aqui para ver o cartão especial que preparamos para você! 

 
Equipe RIBO 
 

EXPEDIENTE RI BRAZIL OFFICE 
 
Informamos que o escritório estará fechado nos dias: 
25 e 26/12/2014; 
01 e 02/01/2015; 
 
No dia 31/12 o escritório funcionará até 13h. 
 

 

 
PROPOSTAS AO COL 2016: 

ÚLTIMA CHANCE 
 

O prazo para recebermos dos clubes e distritos todas as 
propostas ao Conselho de Legislação de 2016, incluindo o 
devido endosso distrital, é 31 de dezembro de 2014.  Como 
não haverá exceção quanto a este prazo, qualquer proposta 
recebida posteriormente será descartada. 

http://www.rotary.org.br/BoasFestas2014


 
Para ajudar na preparação das propostas, criamos o curso 
Como Propor Legislação, que está no Meu Rotary>Informe-
se>Central de aprendizado. Continuaremos postando 
informações e ferramentas no site www.rotary.org/col. 
Sempre que possível, as propostas devem ser enviadas pelo site: 
https://rotary.qualtrics.com/SE/?SID=SV_86x9bQkfU8vwXIh 
 
 
 

PANORAMA DO QUADRO ASSOCIATIVO NO MUNDO 

 
 

Nosso quadro associativo tem se mantido em torno de 1,2 
milhão há mais de uma década, o que significa que para cada 
pessoa que entrou outra saiu. 
 
Para o presidente Gary Huang, isso não é o suficiente. Ele 
espera alcançar 1,3 milhão de associados até o final de seu 
mandato.  "É simples. Quanto mais associados tivermos, mais 
pessoas poderemos ajudar", explica. "Um quadro associativo 
mais forte resultará em comunidades mais fortes."  
 
Países com maior aumento do quadro associativo 2003-13 

• Índia +34.068 (+38%) 

• Coreia +12.671 (+26%) 

• Alemanha +11.114 (+27%) 

• Taiwan +7.567 (+49%) 

• Brasil +4.045 (+8%) 

 

 
 
 
 
 

 
*IMPORTANTE* 

INDICAÇÃO DE DIRIGENTES  
2015-16 

 
Os Rotary Clubs devem nos 
reportar o nome de seus 
dirigentes para 2015-16, através 
do site do 
(www.rotary.org/myrotary). Essa 
indicação deve ser feita ou pelo 
presidente ou pelo secretário da 
atual gestão. 
 
Veja como indicar dirigente no 
link:  
Como Indicar Dirigentes 
 
Os clubes que não fizerem as 
indicações deixarão de receber 
importantes comunicações e não 
conseguirão gerenciar os dados 
do clube através do Meu Rotary. 
 
Em caso de dúvidas, entrem em 
contato conosco. 
 
 

UM PLANO DE US$3 
MILHÕES PARA RENOVAR O 

ROTARY 
 
Reconhecendo que uma 
abordagem única não é tão eficaz 
quanto estratégias locais 
baseadas no feedback de 
rotarianos, o Conselho Diretor do 
RI alocou US$3 milhões para 
criar e apoiar os planos regionais 
para desenvolvimento do quadro 
associativo, que traçam metas 
para 16 regiões e os passos para 
alcança-las. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOCÊ SABIA... 

De bancos de alimentos locais a 

organizações humanitárias globais, 

trabalhamos com uma ampla gama 

de parceiros. Como: Fundação Bill e 

Melinda Gates e Rede Globo Banco 

de Alimentos. 

 

 

http://echo4.bluehornet.com/ct/40880859:26879818281:m:1:2573322935:CF5930E40E0EA75B069736037149D284:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/40880860:26879818281:m:1:2573322935:CF5930E40E0EA75B069736037149D284:r
https://rotary.qualtrics.com/SE/?SID=SV_86x9bQkfU8vwXIh
http://www.rotary.org/myrotary
http://goo.gl/GeXNAo


BOLSISTA DO ROTARY FOI 
ESSENCIAL EM UM PROJETO 
NO BRASIL E NO QUÊNIA 
 
Isis Mejias Carpio, que estudou na 
Universidade de São Paulo (USP) 
através de uma bolsa do Rotary, foi 
essencial no contato entre Rotary 
Clubs para implementação de 
projetos no Brasil e no Quênia.  Clique aqui para saber mais 
sobre essa história.   
 
Aproveite o mês da Fundação Rotária para planejar e divulgar 
as oportunidades de Bolsas Educacionais em sua região! 

 
DICAS PARA FAZER SUBSÍDIOS GLOBAIS 

 
Quer saber como fazer o pedido on-line e dicas para aumentar 
as chances de seu pedido de subsídio global ser aprovado, 
acesse os documentos abaixo.  
 
www.rotary.org/myrotary/pt/document/668 
www.rotary.org/myrotary/pt/document/171586  
 
Para outras informações sobre os subsídios consulte também o 
site www.rotary.org/grants  

 
MATERIAIS DE APOIO 

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@rotary.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 

  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

NOVOS VÍDEOS DA 
CONVENÇÃO 

 
Novos vídeos promovendo a 
Convenção na cidade de São 
Paulo já estão disponíveis no 

nosso canal Vimeo. 
 

Acesse agora mesmo e ajude-nos 
na divulgação: 

http://vimeo.com/112507854 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WEBINARS – ASSISTA! 
 
Assista à gravação do webinar da 
série - Percepção x realidade: 
avaliação e definição da 
visão do clube, ocorrido em 03 
de dezembro e que contou com a 
participação do Coordenador de 
Rotary – Altimar Fernandes. 
Clique aqui para assistir. 
  
Acompanhe e inscreva-se para os 
novos webinars em: 
www.rotary.org/pt/webinars 

 
 
 

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES 

Tel: 11-3826.2966 

ribo@rotary.org 

 

https://www.rotary.org/pt/rotary-scholar%E2%80%99s-unique-ability-bringing-clubs-together
http://www.rotary.org/myrotary/pt/document/668
http://www.rotary.org/myrotary/pt/document/171586
http://www.rotary.org/grants
http://www.rotary.org.br/
mailto:clarita.urey@rotary.org
mailto:washington.pinheiro@rotary.org
http://vimeo.com/112507854
https://vimeo.com/113554639
http://www.rotary.org/pt/webinars
mailto:ribo@rotary.org

