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    ROTARY INTERNATIONAL BRAZIL OFFICE NESTA EDIÇÃO: 
 
- Convenção do RI em São Paulo 
- Show da Ivete Sangalo 
- Atualização de e-mails na base do RI 
- Alteração na taxa de Conselho 
- Qualificação distrital 2015-16 
- Programa de reconhecimento a padrinhos 
- Credenciais para a Convenção 
- ...e muito mais! 
 

    

**AGENDA DO PRESIDENTE** 
                    JUNHO 

           
-Marcar reunião conjunta com o 
conselho diretor atual e entrante 
para garantir a continuidade dos 
trabalhos. 
-Enviar relatório mensal de 
freqüência e sobre o quadro social 
ao governador ou secretário 
distrital até 15 dias após a última 
reunião do mês. 
-Enviar representantes do clube à 
convenção internacional. 
-Empreender auditoria financeira 
de encerramento do ano junto com 
o secretário e tesoureiro do clube, 
informando o resultado aos 
associados do clube. 
-Monitorar metas e projetos para o 
desenvolvimento do quadro 
associativo através do RC Central. 
-Avaliar o andamento dos projetos 
de Subsídios, encaminhando 
relatórios intermediários ou finais à 
Fundação Rotária. 
-Realizar cerimônia de boas-vindas 
e de posse dos próximos dirigentes 
do clube. 

 

 

 

ESTÁ CHEGANDO A HORA!  
CONVENÇÃO DO RI EM SÃO PAULO 

 
Rotarianos se reúnem anualmente na 
Convenção para trocar boas ideias, se 
conectar a velhos amigos e também fazer 
novas amizades, ter um momento de 

diversão e também tratar de assuntos do Rotary. 
 
Mais de 15.000 rotarianos de mais de 150 países estarão em 
São Paulo de 6 a 9 de Junho para a Convenção Internacional 
2015. Fique por dentro das novidades neste site. 
 
Junto à Casa da Amizade, as sessões de breakout e os 
eventos pré-Convenção, a Convenção é o lugar perfeito para 
se conectar com a família rotária. 
 
Não perca esta grande oportunidade! Ainda dá tempo de se 
inscrever! Online clique aqui: Tutorial – Convenção ou no 
local do evento. 

 
SHOW DA IVETE SANGALO FOI TRANSFERIDO PARA A 

SESSÃO DE ENCERRAMENTO 
 

Devido à grande procura, o show da maior cantora pop no 
Brasil foi transferido para a Plenária de Encerramento da 
Convenção.  
 
Este é um presente do Rotary, para que todos os inscritos 
possam desfrutar deste maravilhoso momento. 
 
Todos os rotarianos inscritos na Convenção terão direito de 
assistir ao show, que será dentro da Plenária no Anhembi.  
 
Não há custos extras, nem necessidade de se cadastrar para o 

http://www.riconvention.org/pt/2015/Pages/ridefault.aspx
http://goo.gl/1l5MJ0


show. Basta se apresentar na Plenária com seu crachá de 
participante. 
 
Faça sua inscrição e participe desta festa você também! 

 
ATUALIZAÇÃO DE E-MAILS NA  

BASE DE DADOS DO RI 
 
Nosso site conta com recursos avançados de personalização 
de conteúdo, que se adapta ao tipo de usuário que o está 
acessando (rotarianos em geral, dirigentes de clube, 
governadores, assistentes, etc), o que torna o site muito mais 
dinâmico para todos os usuários. 
 
Dessa forma, é essencial que os Dirigentes de Clubes 
atualizem os dados de e-mail de todos os seus associados 
através do Meu Rotary. O processo é rápido e simples e, caso 
tenha alguma dúvida, consulte o tutorial Atualização de e-
mails  
 
Conte com a equipe de suporte a Clubes e Distritos que está a 
sua disposição caso precise de auxílio. Desde já agradecemos 
os esforços de todos no cumprimento dessa tarefa. 
 

NOVA TAXA DO CONSELHO DE LEGISLAÇÃO 
 

Em outubro de 2014, o Conselho Diretor do RI aprovou 
alteração da taxa adicional para cobrir os custos do Conselho 
de Legislação. 
 
A taxa, atualmente de US$ 1.00, passará para US$ 1.50 a 
partir de 1º de Julho de 2015. 
 
 

QUALIFICAÇÃO DISTRITAL 2015-16 
 
A qualificação distrital para que os 
distritos e Rotary Clubs possam fazer 
pedidos de subsídios distritais ou globais é um processo 
anual.  Para 2015-16 os distritos já podem fazer a 
qualificação on-line através do site do Rotary e os clubes 
devem participar do Seminário sobre gerenciamento de 
Subsídios realizado pelo seu distrito e concordar com o 
memorando de entendimento. 
 
Clique aqui para mais informações sobre a qualificação ou 
faça contato através do e-mail edilson.gushiken@rotary.org 
ou helder.souza@rotary.org 
 
 
 

 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

http://goo.gl/DrzHTt
http://goo.gl/DrzHTt
https://www.rotary.org/myrotary/pt/take-action/apply-grants/qualification
mailto:edilson.gushiken@rotary.org
mailto:helder.souza@rotary.org


 
SEU CLUBE QUER CONQUISTAR O 

RECONHECIMENTO EREY ESSE 
ANO ROTÁRIO? AINDA DÁ TEMPO! 

 
O reconhecimento EREY “Every 
Rotarian, Every Year”, que em 
português é conhecido como “Todos os 
Rotarianos, Todos os Anos”, 
homenageia os clubes em que:  
 

Todos os associados tenham feito uma contribuição pessoal 
ao Fundo Anual ao longo do ano rotário e a doação média 
per capita ao Fundo Anual durante o ano rotário atinja o 
valor mínimo de US$100. 
 
Os clubes que cumprirem com esses requisitos até 31 de 
junho de 2015 receberão do seu governador uma flâmula 
EREY referente ao ano rotário 2014-15. Veja a posição atual 
do seu clube e participe contribuindo ainda neste ano rotário 
para o Fundo Anual, a principal fonte de financiamento das 
atividades da nossa Fundação! 

SOCIEDADE ARCH C. KLUMPH TEM 1ª COMEMORAÇÃO 
BRASILEIRA

 

Nos dias 15 e 16 de abril de 2015 aconteceu na sede mundial 

do Rotary, nos Estados Unidos, o primeiro dia do Brasil de 

ingresso à Sociedade Arch C. Klumph (AKS)! Foi uma 

comemoração muito especial, em que se admitiram 

exclusivamente novos membros AKS do nosso país. A 

cerimônia de admissão AKS conta com grandes líderes 

rotários e homenageia os doadores que totalizem US$250 

mil em contribuições à Fundação Rotária. Em nome da 

família rotária e de todos aqueles que se beneficiam por sua 

generosidade, agradecemos aos casais brasileiros AKS por 

seu apoio a nossa Fundação. Saiba mais sobre esse 

importante reconhecimento clicando aqui. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 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.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.rotary.org/myrotary/pt/take-action/give/recognition


 
MATERIAIS DE APOIO 

 

Rotary - Código de Conduta – 200-PT - US$ 1,00 

Certificado inscrito com o código de conduta e emblema do 
Rotary em azul Royal e ouro (22 x 28 cm). 
 

O Que é o Rotary? (cartão de bolso)– 419-PT – US$ 4,00 

Prático cartão com respostas para perguntas frequentes 
sobre a organização e o âmbito de atuação do Rotary, sendo 
ideal para distribuição a não-rotarianos. Pacotes com 50 
unidades. 
 
 

PEDIDOS 
Torne seu pagamento ao departamento de 
publicação mais ágil e prático. Faça-os 
através do sistema de emissão de boletos 
disponível no site www.rotary.org.br link 
"EMISSÃO DE BOLETOS". “AQUISIÇÃO DE 
PUBLICAÇÕES”. 
 
Dúvidas 
Clarita C. Urey: e-mail clarita.urey@rotary.org e  
Robson Duarte: e-mail robson.duarte@rotary.org 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RI Brazil Office 

Rua Tagipuru, 209 

São Paulo, SP 

01156-000 

De 2ª a 6ª feira 

das 8 às 17hs 

  

 

 
 
PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES 

Tel: 11-3826.2966 

ribo@rotary.org 

 

SUSTENTABILIDADE NA 
INICIATIVA EMPRESA 

CIDADÃ 
  
Ao término deste ano rotário, os 
selos físicos ofertados às 
Empresas Cidadãs que aderiram 
à iniciativa nos anos anteriores 
a 2014-15 serão totalmente 
descontinuados, sendo todos 
substituídos pelo selo digital.  
 
Como grande parte das 
comunicações se dá 
virtualmente, o selo digital dá 
margem ao maior uso do selo e 
ajuda na maior divulgação do 
programa, além de ser mais 
representativo da ideia de 
responsabilidade 
socioambiental.  Vale lembrar 
que o selo digital é numerado de 
maneira personalizada a cada 
empresa contribuinte, podendo 
ser utilizado exclusivamente por 
ela em seus e-mails e website. 
Ele deve ser renovado a cada 
ano rotário, com novas 
contribuições. 

 

VOCÊ SABIA... 

Que o primeiro presidente do 
Rotary não foi Paul Harris, e sim 
Silvester Shiele?  
 
A primeira reunião realizada, que 
deu origem ao Rotary, foi feita no 
escritório de Silvester e, como 
gratidão pela cortesia, Paul Harris 
e os demais o elegeram como 
presidente. 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/pinheirw/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK12/www.rotary.org.br
mailto:clarita.urey@rotary.org
mailto:robson.duarte@rotary.org
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