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    ROTARY INTERNATIONAL BRAZIL OFFICE NESTA EDIÇÃO: 
 
- Convenção do RI em São Paulo 
- Metas do clube no RCCentral 
- Prazo final per capita RI 
- Relatório de cadastrados no Meu Rotary 
- Credenciais para a Convenção 
- Gravação do Webinar Subsídios do Rotary 
- Ingresso cortesia para Rotaractianos 
- Solicitação de reconhecimentos da 
Fundação Rotária 
- ...e muito mais! 
 

    

**AGENDA DO PRESIDENTE** 
                    MAIO 
           

- Planejar e realizar reunião do 
conselho diretor do clube. 
- Promover participação na 
conferência distrital. 
- Reportar as metas DQA e 
Fundação Rotária até 1º de 
maio. 
- Enviar relatório mensal de 
frequência e sobre o quadro 
social ao governador ou 
secretário distrital até 15 dias 
após a última reunião do mês. 
- Monitorar metas e projetos 
para o desenvolvimento do 
quadro social. 
- Avaliar o andamento dos 
Subsídios Globais e Distritais e 
assegurar que os relatórios 
foram enviados. 

 
 

 

CONVENÇÃO INTERNACIONAL DE 
SÃO PAULO 2015 

 
Estamos nos aproximando da Convenção 
Internacional de São Paulo, que será realizada 

entre os dias 06 a 09 de Junho. Se você ainda não fez a sua 
inscrição ainda dá tempo! Clique aqui para se inscrever. 
 
Para aqueles que ainda estão em dúvida sobre ir ou não ir à 
Convenção, segue um vídeo que pode ser fundamental para sua 
tomada de decisão. 

Convenção Internacional do Rotary 2015 - Eu devo ir? 
 
Neste vídeo encontrará maiores informações a respeito da 
Convenção e poderá também ouvir o depoimento de alguns 
companheiros que participaram de outras convenções e o relato 
de como foram suas experiências. 
 
A Convenção Internacional é um momento único e histórico e 
pode mudar sua vida. A última Convenção no Brasil aconteceu 
em 1981 e teve a honrosa presença de Madre Teresa de Calcutá. 
A Convenção sempre conta com ilustres presenças. Nesta não 
será diferente.  
 
Dentre os presentes estarão: 
Dr. Óscar Arias – Ex-presidente da Costa Rica e ganhador do 
Prêmio Nobel da Paz 
Dra. Geetha Jayaram – Ganhadora do Prêmio da Fundação 
Rotária por Serviços à Humanidade 2014-2015 
Steve Killelea – Fundador e presidente-executivo da Integrated 
Research Ltda., da Charitable Foundation e do Instituto  de 
Economia e Paz. 
 
No site oficial do evento encontrará diversas informações sobre 
a cidade, hotéis, passeios turísticos, além da programação 

http://www.riconvention.org/pt/2015/Pages/ridefault.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=-JIoSnF-1AE&feature=youtu.be


completa de nossa convenção, incluindo os pré-eventos. Clique 
aqui. 

 

DEFINA AS METAS DO CLUBE NO 
ROTARY CLUB CENTRAL 

 
O Rotary Club Central é uma ferramenta online com o objetivo 
de ajudar os clubes a acompanhar as suas metas. 
 
Esta ferramenta substitui o formulário de metas de 
contribuições à Fundação Rotária e metas do Desenvolvimento 
do Quadro Associativo, entre outros formulários para a 
determinação de metas.  
 
Os presidentes eleitos de clubes são encorajados a entrar no 
nosso site e informar quais sãos as suas metas 2015-16 ate 1º 
de maio. 
 
Veja um tutorial de como trabalhar com esta ferramenta 
clicando em Rotary Club Central  
 
 

PRAZO FINAL PARA PAGAMENTO DAS  
PER CAPITAS RI SE APROXIMA 

 
Estamos nos aproximando do fim do ciclo de pagamento da per 
capita de Janeiro, isso significa que de acordo com as novas 
regras, no dia 1 de maio clubes que não efetuaram o devido 
pagamento estarão terminados. 
 
Temos hoje 9% dos clubes brasileiros em débito, em número, o 
total é 211 clubes. 
 
Efetuar o pagamento é muito simples, acesse: 
http://www.rotary.org.br/index.php?secao=bto2, selecione o 
número do distrito, o nome do clube, selecione o tipo 
pagamento - per capita, preencha o número de membros, e o 
valor já convertido em reais. Caso não saiba o valor a pagar, ou 
necessite de mais esclarecimentos do valor cobrado, basta 
acessar o My Rotary ->Gestão -> Administração de clubes e 
distritos -> Clubes -> Pague ou Veja sua Fatura-> Downloads -
> Fatura atual. 
 
Após a terminação de um clube, a reinstalação deve ser 
solicitada dentro do prazo de 5 meses, incidindo o pagamento 
de todos os valores em débito, e multa no valor de USD 30.00 
por membro.  
 
Contamos com colaboração de todos os clubes em débito para 
que efetuem seus pagamentos o mais breve possível, a fim de 
evitar que sejam terminados ou ocorram incidências de multa. 

 
 
 
 
 

 
AMPLIE SEUS 

CONHECIMENTOS SOBRE 
SUBSÍDIOS DO ROTARY 
ASSISTINDO AO NOSSO 

WEBINAR 
 
Assista aqui à gravação do 
webinar “Subsídios do Rotary: 
Dicas para projetos bem 
sucedidos!”, realizado no final de 
Março. Esse webinar apresentou 
projetos humanitários do Rotary, 
compartilhando informações que 
podem lhe ajudar a fazer novos e 
mais eficazes projetos de 
subsídios. Assista ao webinar e 
veja dicas apresentadas por 
rotarianos que desenvolveram 
projetos de sucesso! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ROTARACTIANOS TERÃO 
INGRESSO CORTESIA PARA 
O CARNAVAL DO ROTARY 

 
Os Rotaractianos que se 
inscrevem para a Covenção 
poderão assistir ao ‘Carvanal do 
Rotary’ sem custo! Não perca essa 
oportunidade de presenciar a 
energia e as cores desta festa 
típica brasileira. 
 
Para receber seu ingresso cortesia 
apresente seu crachá no guichê da 
comissão organizadora localizada 
na Casa da Amizade. 

 
 

http://www.riconvention.org/pt/2015/Pages/ridefault.aspx
http://www.riconvention.org/pt/2015/Pages/ridefault.aspx
http://goo.gl/KsuzBn
http://www.rotary.org.br/index.php?secao=bto2
https://vimeo.com/123665124
http://www.rotary2015saopaulo.org.br/carnaval-do-rotary/
http://www.rotary2015saopaulo.org.br/carnaval-do-rotary/


 
Para informações e esclarecimentos: Fábio Peverari (Supervisor 
Financeiro) fabio.peverari@rotary.org e Claudia Silva 
(coordenadora Financeira) claudia.silva@rotary.org  
 
 

SOLICITAÇÃO DE TÍTULOS  
PAUL HARRIS E OUTROS RECONHECIMENTOS 

 
Com o final do ano rotário se aproximando, o 
volume de contribuições enviadas para a 
Fundação Rotária cresce substancialmente. 
Com isso, o número de reconhecimentos a 
serem enviados também aumenta.  

 
Para garantir que os reconhecimentos desejados cheguem a 
tempo para as cerimônias de entrega e festivas dos clubes, 
pedimos que adiantem ao máximo o envio de suas 
contribuições e solicitações de reconhecimentos Paul Harris, 
Safiras, Benfeitores, etc. 
 
Lembramos que o prazo dos correios para envio e recebimento 
de encomendas pode chegar a até 15 dias úteis em algumas 
regiões do país. Em junho, último mês do ano rotário, teremos 
também a Convenção de RI em São Paulo o que afetará 
diretamente o tempo de resposta de nossa equipe para 
solicitações e processamento de informações neste período. 
Contamos com a compreensão de todos os rotarianos! 
 
 

NENHUMA CRIANÇA PODE 
SOFRER POR CAUSA DA PÓLIO 
 
Isabeli Fontana, supermodel, mãe e 
embaixadora da campanha “Falta Só 
Isto” do Rotary, participou 
recentemente de uma campanha de 
vacinação contra a paralisia infantil na 
Índia. Ela relata sua experiência em um 
texto deixado no site www.endpolio.org, 
onde comenta suas emoções e salienta a 
inspiração que a trajetória do Rotary 
contra a pólio lhe traz. Segundo Isabeli, 
sempre que ela tem a oportunidade de 
ver o impacto causado por nossa organização durante suas 
viagens, seu coração se enche de alegria e esperança. Veja o 
depoimento completo da nossa embaixadora clicando aqui. 
 
 
 
 

 

 
 

**NOVIDADE** 
DIRIGENTES PODEM 

VISUALIZAR ASSOCIADOS 
CADASTRADOS NO MEU 

ROTARY 
 
É possível extrair o relatório com 
a informação de quais associados 
do clube tem ou não cadastro no 
site Meu Rotary. Esta opção está 
disponível aos dirigentes de clube 
e distrito. 
 
O caminho após acessar o Meu 
Rotary com a senha pessoal é:  
 
Gestão / RCCentral / Relatórios 
/ Relatórios de Clube / 
Associados por Clube. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUANTOS SOMOS? 

 
Clique aqui e acompanhe a 
estatística mensal do DQA no 
Brasil e no Mundo . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:fabio.peverari@rotary.org
mailto:claudia.silva@rotary.org
http://www.endpolio.org/
http://www.endpolio.org/pt/stories/posts/nenhuma-crian%C3%A7a-deve-sofrer-por-causa-da-p%C3%B3lio/
https://www.rotary.org.br/index.php?secao=ri2


 

MATERIAIS DE APOIO 
 

Porta-Certificado do RI – (224 
ENP) – US$ 10,00 
Porta-certificado na cor azul marinho 
com emblema do Rotary gravado em 
dourado (21,5 x 28 cm). Ideal para 
prêmios e comendas do Rotary. 
 

 
Diploma de Luxo (em Branco) – 
252-PT – US$ 8,00 
Diploma em branco, para 
preenchimento, Lote com 10 unidades. 
Com logotipo Rotary ao centro em 
dourado. 
 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RI Brazil Office 

Rua Tagipuru, 209 

São Paulo, SP 

01156-000 

De 2ª a 6ª feira 

das 8 às 17hs 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

CREDENCIAIS PARA A 
CONVENÇÃO 

 
As credenciais para a Convenção 
de São Paulo foram enviadas por 
e-mail em 20 de março de 2015 a 
todos os clubes. O clube deverá 
imprimir o certificado e entregá-
lo ao seu delegado para que leve-o 
consigo à Convenção.    
 
Se o seu clube não recebeu ou não 
puder imprimir o certificado, 
providencie uma carta em papel 
timbrado do clube (se disponível) 
ao delegado que for participar da 
Convenção, indicando o nome de 
tal pessoa e também o número de 
associados que seu clube tinha 
em 01 de janeiro de 2015. Tal 
carta, assinada pelo presidente e 
secretário do clube, será aceita 
em substituição à credencial 
oficial no estande dos delegados 
votantes em São Paulo.   

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES 

Tel: 11-3826.2966 

ribo@rotary.org 

 

VOCÊ SABIA... que o RI é a 

única representação não 

governamental que tem 

cadeira permanente na 

Organização das Nações 

Unidas. 

http://www.rotary.org.br/
mailto:clarita.urey@rotary.org
mailto:ribo@rotary.org

