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    ROTARY INTERNATIONAL BRAZIL OFFICE NESTA EDIÇÃO: 
 
- Novas Inscrições para Plano Piloto 
- Indicação de dirigentes 2015-16 
- Inscrição da Convenção São Paulo 
- Significado do Lema 2015-16 
- Fundo de Dotação da Fundação Rotária 
- Nova fatura per capita RI 
- Padrinhos de novos associados 
- Relatório anual do RI e FR 
- Seguro solidário 
- Semana Mundial de Rotaract 
- ...e muito mais! 
 

    

**AGENDA DO PRESIDENTE** 
                    MARÇO 

 
- Planejar e realizar reunião do 
conselho diretor do clube. 
- Promover participação na 
conferência distrital. 
- Enviar relatório mensal de 
frequência e sobre o quadro 
associativo ao governador ou 
secretário distrital até 15 dias após a 
última reunião do mês. 
-Semana Mundial do Rotaract 
(semana do dia 13 de março). 
Patrocinar um Rotaract Club ou 
conduzir atividades de apoio ao já 
existente. 
- Monitorar metas e projetos para o 
desenvolvimento do quadro 
associativo 
- 15 de março é o prazo final para que 
governadores submetam indicações 
ao Prêmio por Realizações 
Significativas. Para mais detalhes, 
contatar o governador. 
 

 
 

 

PLANO PILOTO ACEITA NOVAS INSCRIÇÕES 
 
Nosso Conselho Diretor autorizou a ampliação do Programa 
Piloto Inovação e Flexibilidade. Isso significa que em vez de 
200, teremos 1.000 clubes participantes no período de 1º de 
julho de 2015 a 30 de junho de 2017. 
 
Nossas pesquisas e grupos de enfoque indicaram que 
flexibilidade é um fator desejado por associados potenciais e 
atuais para se tornarem ou continuarem envolvidos com o 
Rotary. No entanto, queremos obter mais dados que ilustrem 
como a flexibilidade afeta o quadro associativo e as operações 
dos clubes.  
 
O Programa Piloto Inovação e Flexibilidade avaliará o impacto 
de várias mudanças (formato das reuniões, estrutura de 
liderança, qualificações e requisitos referentes ao quadro 
associativo) na capacidade de o clube manter e aumentar o 
número de associados, implementar programas e projetos bem-
sucedidos, e apoiar a nossa Fundação Rotária.  
 
O prazo para enviar o Formulário de Inscrição é 31 de 
março de 2015.  Divulgaremos os clubes selecionados em 
junho de 2015. 
 
Para participar do piloto, o clube deve: 
 Ter sido fundado antes de 30 de junho de 2010 
 Estar em dia com suas obrigações financeiras 
 Ter pelo menos 20 associados 
 Não estar participando de outros pilotos referentes ao 

quadro associativo 
 

COMO SE INSCREVER 
1. Imprima ou salve as diretrizes do programa. 
2. Use o documento em Word para reunir as informações 
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da inscrição on-line. Não aceitaremos inscrições impressas. 
3. Depois de ter reunido as informações e coletado as 

assinaturas no documento em Word, preencha o formulário 
on-line. Não se esqueça de anexar o certificado de votação e 
a página com as assinaturas na inscrição on-line.  

 
 

INSCREVA-SE JÁ PARA A 
CONVENÇÃO DE SÃO PAULO! 

 
Para se inscrever na Convenção Internacional 
2015, acesse a página do evento e clique na 

opção “Inscreva-se Já” CLIQUE AQUI 
 
Atenção: Será solicitado que faça seu login no nosso site 
MeuRotary. 
 
A Convenção Internacional de 2015, em São Paulo, será 
realizada no Centro de Eventos do Anhembi de 6 a 9 de junho. 
O local das convenções é tradicionalmente bem sinalizado para 
devida orientação dos participantes durante o evento. 
 
Para acompanhar as novidades sobre a convenção clique aqui. 
 
Para obter informações referentes aos shows e eventos da 
comissão anfitriã clique aqui. 
 
 

FUNDO DE DOTAÇÃO: 
CUIDANDO HOJE DO FUTURO 

DA NOSSA FUNDAÇÃO 
 

O Fundo de Dotação (antes chamado 
de permanente) se trata daquele fundo 
que visa à sustentabilidade da nossa 
Fundação, uma vez que suas 
contribuições são investidas de maneira perpétua. Ademais de 
nos ajudar a fortalecer nossos compromissos futuros, os 
curadores também decidem anualmente que porcentagem dos 
rendimentos será disponibilizada para apoiar atividades atuais 
da Fundação. Assim, uma única doação pode impactar 
continuamente a vida de milhares de pessoas.  
Contribuições a esse fundo não geram reconhecimento Paul 
Harris, mas sim o reconhecimento Benfeitor, outorgado ao 
doador individual que totalizar mil dólares em contribuições 
pessoais.  
Veja aqui o relatório financeiro 2013-14 deste importante fundo 
e contribua também para a sustentabilidade da nossa 
Fundação! 
 

 

 
*ATENÇÃO* 

INDICAÇÃO DE DIRIGENTES  
2015-16 

 
Os Rotary Clubs devem reportar o 
nome dos dirigentes 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 o passo a passo no link: 
Indicação de 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. 
 
 

 
 

SIGNIFICADO DO LEMA 
2015-16 

 
O logotipo do tema representa de 
forma simbólica a crença do 
presidente eleito Ravi no poder 
dos rotarianos de fazer do mundo 
um lugar melhor, presenteando-o 
com seus talentos, conhecimentos 
e com seu tempo. Os filetes 
brilhantes de diversas cores, 
representando a terra natal de 
Ravi no Sri Lanka, trazem energia 
e paixão ao lema “Seja um 
Presente para o Mundo”.  
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NOVA FATURA PARA PAGTO DA PER CAPITA RI 

 
As novas faturas foram enviadas a todos os dirigentes dos 2389 
clubes do Brasil em na última semana de Janeiro.  
 
As dúvidas mais comuns foram qual o valor do dólar rotário, e 
como gerar o boleto. A nova fatura é simplificada e de fácil 
visualização, nela é possível encontrar todas as informações 
necessárias para pagamento. 
 
Para consultar o valor do dólar rotário, acesse o link no campo 

“NOTIFICAÇÕES”:

 
O passo-a-passo para emissão do boleto bancário fica localizado 
no campo “MÉTODOS DE PAGAMENTO” logo abaixo do 
detalhamento do valor a pagar: 
 

 
 
A fatura é em dólar, para ter o valor em real basta multiplicar o 
valor total pelo valor da taxa do dólar rotário do mês do 
pagamento, gerar o boleto bancário e efetuar o pagamento em 
qualquer agência bancária. 
 
Para garantir o recebimento da fatura, mantenha os e-mails dos 
dirigentes sempre atualizados no portal My Rotary, verifique 
também se seu provedor de e-mail possui sistema Anti-Spam, e 
adicione nossos e-mails na lista de e-mails confiáveis. 
 
Os clubes não tem mais 6 meses (180 dias) de prazo para 
quitarem suas cotas mas somente 4 meses (ou 120 dias), isso 

 
 

PROGRAMA DE 
RECONHECIMENTO A 

PADRINHOS DE NOVOS 
ASSOCIADOS 

 
O programa de reconhecimento 
de padrinhos de novos associados 
está vigente para rotarianos que 
apadrinharam associados de 
Julho de 2013 em diante. O 
secretário do clube é responsável 
por comunicar quem é o padrinho 
no ato da admissão via 
MeuRotary. 
 
Os pins de reconhecimento são 
remetidos automaticamente ao 
Presidente do clube conforme 
registros em nossa base de dado e 
o tempo de recebimento é de 
aproximadamente 60-90 dias.  
 
Todos os padrinhos devidamente 
reportados através do MeuRotary 
serão agraciados e devem 
aguardar o oportuno recebimento 
dos reconhecimentos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



significa que clubes que não efetuarem o pagamento da per 
capita de Janeiro até 30 de abril, e o pagamento da per capita 
de Julho até 30 de Outubro, serão desativados. 
 
Saiba mais informações sobre a nova fatura acessando 
www.rotary.org/pt/clubinvoice. 
  
Para informações e esclarecimentos: Fábio Peverari (Supervisor 
Financeiro) fabio.peverari@rotary.org e Claudia Silva 
(Coordernadora Financeira) claudia.silva@rotary.org 
  
 

INGRESSO DE BRASILEIROS NA SOCIEDADE ARCH 
C. KLUMPH TERÁ COMEMORAÇÃO ESPECIAL NA 

SEDE MUNDIAL DE RI 

O ingresso na Sociedade Arch C. Klumph (AKS) é um 

reconhecimento dado àqueles que totalizam US$250 mil em 

contribuições à Fundação Rotária. Em homenagem a tamanha 

generosidade, tais doadores participam de uma cerimônia de 

admissão à sociedade em nossa Sede Mundial em Evanston, 

EUA, e sua foto e biografia são incluídas na galeria interativa da 

Sociedade Arch C. Klumph. 

Em abril de 2015, casais brasileiros receberão uma homenagem 

especial por atingirem esse valioso reconhecimento. Isso 

porque, desde a criação da Sociedade Arch Klumph, esta será a 

primeira vez que teremos um “Dia do Brasil”, ou seja, serão 

admitidos exclusivamente novos membros AKS do nosso país 

na comemoração de adesão à sociedade.  

Caso conheçam alguém que tenha interesse em atingir o nível 

de AKS, ainda há tempo de participar nessa oportunidade 

única! Entre em contato por e-mail a patricia.avila@rotary.org 

para mais informações.  

SEMANA MUNDIAL DE ROTARACT 

A semana do Rotaract este ano será celebrada nos dias 9 a 15 de 
Março. Como você irá comemorar? Encoraje os Rotaracts e 
Rotary Clubs a trabalharem juntos para fazer desta ocasião um 
marco. Aqui vão algumas formas memoráveis para celebrar esta 
data: 
 
- Convide Rotaractianos a sediar um Rotary Day, assim poderão 
exercitar suas habilidade de liderança e Fazer o Rotary Brilhar. 
- Incentive rotaractianos a planejar atividades práticas de 
serviço para mostrar o impacto positivo que os Rotaracts estão 
causando nas universidades e comunidades. 
- Organize um workshop de desenvolvimento profissional que 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGURO SOLIDÁRIO: 
PARTICIPE VOCÊ TAMBÉM! 
 
Com o convênio firmado, 5% do 
prêmio líquido das apólices de 
seguros de automóveis de 
rotarianos, rotaractianos e seus 
familiares será doado pela Porto 
Seguro, Itaú e Azul para a 
ABTRF. 
 
Podem participar desta iniciativa 
os rotarianos, rotaractianos e 
seus familiares (linha direta 
ascendente e descendente 
incluindo genros, noras, sogro e 
sogra) que contratarem ou 
renovarem o seguro de seu 
veículo com a Porto Seguro, Itaú 
e Azul Seguros. 
 
Para enviar os dados do seguro e 
participar basta entrar no site 
www.abtrf.org.br/seguro.  
 
As contribuições das seguradoras 
são creditadas através de seu 
Rotary Club, portanto auxiliam 
no cumprimento de contribuições 
ao fundo anual e também 
aumentam o volume de recursos 
à disposição do distrito e seus 
clubes para projetos feitos com os 
subsídios da Fundação. Se você 
possui seguro com essas 
seguradoras, não deixe de 
participar enviando seus dados! 
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integre Rotarianos e Rotaractianos para aprender uns com os 
outros.  
 
Após a Semana Mundial de Rotaract, incentive os clubes e 
distritos a dividirem suas experiências e como celebraram esta 
data compartilhando histórias e fotos no Rotary Showcase e na 
página de Rotaract no Facebook.  

 
MATERIAIS DE APOIO 

Adquira através do nosso Site: www.rotary.org.br 

ABC do Rotary - Compilação de artigos 
informativos e de fácil leitura sobre a história e 
programas do Rotary escritos pelo ex-presidente 
do RI Cliff Dochterman (1992-93) para o 
boletim semanal de seu Rotary Club.  (363-PT) 
– US$ 3,75 
 
Manual de Procedimento 2013 - Ajuda 
líderes de clube e distrito a compreender 
normas, procedimentos e documentos 
estatutários do RI relevantes à sua função. Sua 
revisão é feita a cada três anos, após o conselho 
de legislação.     (035-PT) – US$ 8,00 
 

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 Tagipuru, 209 

São Paulo, SP 

01156-000 

De 2ª a 6ª feira 

das 8 às 17hs 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Baixe o Relatório Anual do Rotary 
International e Fundação Rotária 
de 2013-14 para saber como 
rotarianos serviram suas 
comunidades e fortaleceram a 
Fundação Rotária em 2013-14. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES 

Tel: 11-3826.2966 

ribo@rotary.org 

 

VOCÊ SABIA... 

Que o primeiro desenho 

da Roda foi feito em 1905 

por Montague Bear, do 

Rotary Club de Chicago e 

gravador de profissão. 

E que em 1923 foi adotada 

a atual roda rotária, com 

24 dentes e seis raios e um 

rasgo de chaveta. 
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