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    ROTARY INTERNATIONAL BRAZIL OFFICE NESTA EDIÇÃO: 
 
- Highlights da Convenção do RI em São 
Paulo 
- Instituto Rotary do Rio de Janeiro 
- Empresa Cidadã 
- Per capita 2015-16 
- Preparativos do Presidente Eleito de 
clube 
- ...e muito mais! 
 

   **AGENDA DO PRESIDENTE** 
            JULHO 
 

- Planejar e realizar reunião mensal 
do conselho diretor do clube. 
 
- Implementar o programa do ano 
para desenvolvimento do quadro 
associativo. 
 
- Enviar relatório mensal de 
frequência à governadoria distrital, 
até 15 dias após a última reunião do 
mês. 
 
- Realizar assembleia de clube para 
discutir e adotar o programa anual. 
Determinar as metas de 
participação do clube nos 
programas da Fundação Rotária. 
 
- Colaborar com o secretário de 
clube para elaborar o relatório 
semestral que acompanhará o 
pagamento ao RI. Enviar 
pagamento da quota per capita 
distrital, se aplicável. 
 
- Prazo para envio das indicações 
ao Prêmio por Serviços Eminentes 
é 30 de junho 

 
 

 

AGRADECIMENTO AOS LÍDERES 
2014-15 

 
Agradecemos a todos que se dedicaram e 

atuaram como líderes em seus clubes e distritos durante o 
ano rotário 2014-15. 
 
Juntos estamos completando mais um ano muito 
gratificante. 
 
Continue contando com nossa colaboração e parabéns por 
ter levado adiante o lema 2014-15 – “Faça o Rotary Brilhar”, 
de forma tão construtiva. Sem dúvidas, com a sua ajuda 
nossa missão obteve maior êxito. 
 
 

CONVENÇÃO DO ROTARY 
INTERNATIONAL SÃO PAULO 

 
A 106ª Convenção Internacional do 
Rotary, realizada em São Paulo, foi um 
sucesso! 
 
Foram mais de 14 mil participantes 

durante os quatro dias do festival. Esta foi a terceira vez que 
o Brasil sediou este evento grandioso. 
 
Fique por dentro do que aconteceu: 
 
Para acessar a galeria de fotos da Convenção (clique aqui). 
 
Para conferir os vídeos dos principais momentos da 
Convenção acesse  http://video.rotary.org . 
 

https://www.rotary.org/myrotary/pt/node/218646
http://video.rotary.org/


Em 2016 a Convenção acontecerá em Seoul, Coreia. Maiores 
detalhes você poderá encontrar em www.riconvention.org.  
 

 

EMPRESA CIDADÃ:  
QUER SER NOSSO 

PARCEIRO? 
 

A aproximação do final do ano rotário é um bom momento 
para agradecermos as empresas que foram nossas parceiras 
durante 2014-15. É também momento para convidá-las a 
seguirem contribuindo conosco no novo ano rotário, bem 
como boa hora de tentar encontrar novos apoiadores! As 
empresas que se tornam “Empresas Cidadãs” têm sua marca 
divulgada (conforme definido em Norma Clique aqui) além de 
viabilizarem um investimento social, uma vez que todas as 
contribuições recebidas nesse programa são encaminhadas 
aos projetos da Fundação Rotária no Brasil, através da 
ABTRF.  
 
É muito fácil participar da iniciativa “Empresa Cidadã” – 
basta seguir 2 passos:  
 
1. A empresa deve firmar junto a um Rotary Club um 

compromisso para realizar uma contribuição mensal 

mínima de 250 reais, por 12 meses ou à vista, se assim o 

preferir. Devido à alta taxa do dólar, sugerimos que esse 

valor seja maior quando possível, para que ao final das 

doações, a empresa totalize 1.000 dólares contribuídos. O 

termo de compromisso deve ser remetido a 

patricia.avila@rotary.org após preenchimento e 

assinatura  

 

2. O Rotary Club ou a empresa devem emitir os boletos para 

que a empresa possa cumprir com tal compromisso em 

www.abtrf.org.br/contribua. Nesse link é possível gerar 

vários boletos de uma única vez de modo que a empresa 

já pode deixar agendado o envio de todas as suas 

contribuições 

 
Cumprindo esses passos, ao ser identificada a primeira 
contribuição empresarial, é enviado um selo digital 
numerado exclusivamente para a empresa, atestando sua 
responsabilidade social. Quando a empresa completa 1.000 
dólares em doações, ela também receberá um “Certificado de 
Participação” no Programa Empresa Cidadã.  
 

     Apoie esse programa e ajude a financiar projetos como estes!  
    (Clique aqui) 

 

 
 

INSCREVA-SE JÁ! 
 

Para se inscrever ao Instituto 
Rotary do Rio de Janeiro, que 
acontece este ano nos dias 27 a 
29 de agosto, na maravilhosa 
cidade do Rio de Janeiro, acesse 
o site: 
www.institutorotaryrio.com.br 
 
 Em seguida, clique no link 
“Inscreva-se”. Então abrirá uma 
página que solicita os dados 
pessoais de quem está se 
inscrevendo: Nome, CPF, nome 
do Rotary Club, acompanhante 
(se tiver), Distrito entre outros 
dados. 
 
Também é necessário informar 
endereço e contato (telefones). 
Depois disso, é solicitado 
“Informações de acesso” (o 
rotariano deve informar seu e-
mail e criar uma senha exclusiva 
para o site do Instituto Rotary, a 
fim de que tenha acesso às suas 
informações no site do evento). 
Só então, se marcará as opções 
de seminários que o rotariano, 
junto com seu cônjuge / 
acompanhante, deseja assistir.  
 
Uma vez que o cadastro é 
realizado com sucesso, é aberto 
um aviso vermelho, com o link 
“clique aqui para realizar seu 
pagamento”. Depois de 
escolhida a forma de 
pagamento, deverá se clicar no 
link “gerar boleto”. Este poderá 
ser pago em qualquer instituição 
bancária. 
 

http://www.riconvention.org/
http://www.abtrf.org.br/index.php?secao=abtrf6
mailto:patricia.avila@rotary.org
http://www.abtrf.org.br/contribua
http://www.abtrf.org.br/index.php?secao=abtrf7
http://www.institutorotaryrio.com.br/


 

PER CAPITA SEMESTRAL 2015-16 
 
Em Julho de 2015 iniciaremos o novo ano rotário, e como 
ocorre em todo início de ano a per capita será reajustada. O 
novo valor será de USD 27.50, um reajuste de USD 0.50, 
adicionalmente o valor do conselho legislativo também foi 
reajustado e passa a ser de USD 1.50, resultando no valor 
total para o semestre de Julho de USD 29.00 por membro. 
 
Desde Janeiro, com as mudanças nas faturas, não há mais 
necessidade de fazer cálculos para o pagamento da per 
capita, o valor cobrado será calculado automaticamente com 
base no número de membros ativos na data de 1º de Julho. O 
RI emitirá uma fatura com o valor detalhado, bastando o 
clube somente converter o câmbio para o dólar rotário do 
mês de pagamento.  
 
Importante ressaltar que não haverá possibilidade de acertos 
após a fatura ser emitida. Desta maneira, para que a fatura 
inclua o número correto de membros é necessário que o 
quadro associativo esteja devidamente atualizado no portal-
Meu Rotary. 
 
As faturas serão enviadas por e-mail no mês de Julho a todos 
os dirigentes que possuem e-mail válido cadastrado no banco 
de dados do Rotary. O prazo limite para pagamento será 
30/10/2015. No caso de não receber a fatura, a segunda via 
poderá ser obtida através do portal, clicando em Gestão -> 
Administração de clubes e distritos -> Clubes -> Pague ou 
Veja sua Fatura-> Downloads -> Fatura atual. 
 
Valores da per capita do RI para o segundo semestre de 
2015: 
Julho de 2015: USD 29.00 por sócio (Já incluso USD 1.50 
referente à taxa do Conselho de Legislação). 
 
Saiba mais informações sobre a nova fatura acessando 
www.rotary.org/pt/clubinvoice. 
 
Para informações e esclarecimentos: Carlos Araujo 
(Supervisor Financeiro) carlos.araujo@rotary.org e Claudia 
Silva (Coordenadora Financeira) claudia.silva@rotary.org  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IVETE SANGALO TORNA-SE 

EMBAIXADORA DO 
ROTARY PARA AJUDAR A 

ACABAR COM A PÓLIO 
 
A cantora, compositora, atriz e 
apresentadora de TV, Ivete 
Sangalo é a mais nova 
embaixadora do Rotary para a 
erradicação da pólio na 
campanha "Falta Só Isto". Ela 
fez o anúncio na abertura do seu 
show para 15 mil associados do 
Rotary, na Convenção de São 
Paulo. Clique aqui para mais 
informações sobre essa 
parceria! 

 

AINDA SOBRE A 
CONVENÇÃO... 

 

A Convenção teve 
aproximadamente 70 sessões 
breakout. 
 
Entre as sessões plenárias 
destacou-se a participação do 
vencedor do Prêmio Nobel da 
Paz, Dr. Oscar Arias. 
 
Noventa e dois canais de mídia 
fizeram a cobertura jornalística 
deste eventos, entre eles: 
GloboNews TV, Estadão de São 
Paulo, Pantrotas. 
 
Foram feitas mais de 2.200 
inscrições para a Convenção do 
próximo ano em Seul. 
 
As páginas do Facebook: 
Rotaract, Rotary e End Polio, 
juntas atingiram mais de 1.95 
milhões de usuários com 
número total de engajamentos 
(curtidas, cliques em links, etc) 
em 445.000.  

http://www.rotary.org/pt/clubinvoice
mailto:carlos.araujo@rotary.org
mailto:claudia.silva@rotary.org
https://www.rotary.org/pt/ivete-sangalo-signs-help-rotary-eradicate-polio


 

MATERIAIS DE APOIO 
 

Manual de Procedimento (035 – PT) US$ 8,00 
unidade 
 
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. 

 

 

Diploma de Luxo (em Branco) – (252- 
PT) – US$ 8,00 

 
Diploma em branco com logotipo 
Rotary ao centro em dourado, para 
preenchimento. Lote com 10 
unidades.  

Modelo padrão Carta, muito utilizado por Clubes e Distritos 
para a confecção de uma eventual homenagem. 

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 Urey: e-mail clarita.urey@rotary.org 
 
 
 
 

RI Brazil Office 

Rua Tagipuru, 209 

São Paulo, SP 

01156-000 

De 2ª a 6ª feira 

das 8 às 17hs 

  

 

 
 

 
 
 
 
 

PREPARATIVOS DO 
PRESIDENTE ELEITO 

 
- Verificar com o secretário se o 
quadro associativo foi por eles 

atualizado até o dia 1 de junho 
no Portal do RI, para que as 
informações sejam emitidas 
corretamente no relatório 
semestral de julho. 
- Concluir o orçamento do 
próximo ano. 
- Certificar-se que as metas de 
contribuição à Fundação 
Rotária e de Desenvolvimento 
do Quadro Associativos foram 
reportados ao RI através do RC 
Central 
- Reunir-se com o sucessor para 
garantir uma transição 
tranquila. 
- Marcar reunião conjunta do 
conselho diretor atual e entrante 
para garantir a continuidade dos 
trabalhos. 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES 

Tel: 11-3826.2966 

ribo@rotary.org 

 

VOCÊ SABIA... 

Que em 1988, antes de se 
tornar um ator famoso de 

Hollywood, Matthew 
Mcconaughey participou do 
Intercâmbio de Jovens do 

Rotary? 
 

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


 


