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    ROTARY INTERNATIONAL BRAZIL OFFICE NESTA EDIÇÃO: 
 
- Presidente de RI 2017-18 
- Programa de Benefícios Rotary Global 
Rewards 
- Instituto Rotary do Rio de Janeiro 
- Fatura da Per capita de julho 
- Histórico online de doações à Fundação 
Rotária 
- ...e muito mais! 
 

**AGENDA DO PRESIDENTE** 
     SETEMBRO 
 

Planejar e realizar reunião 
mensal do conselho diretor do 
clube. 
 
Promover participação na 
conferência distrital. 
 
Enviar relatório mensal de 
frequência e sobre o quadro 
social ao governador ou 
secretário distrital até 15 dias 
após a última reunião do mês. 
 
Conduzir atividades e 
programas para jovens. 
 
Monitorar metas e projetos para 
o desenvolvimento do quadro 
associativo. 
 
Dia 1º de setembro: prazo final 
para remeter indicações ao 
Prêmio Dar de Si Antes de 
Pensar em Si 

 
 
 

 

SETEMBRO: EDUCAÇÃO BÁSICA E ALFABETIZAÇÃO 

 

Sabemos que a educação básica e a alfabetização são 

essenciais para reduzir a pobreza, melhorar a saúde, 

construir a autoestima, incentivar o desenvolvimento 

econômico e comunitário e promover a paz. 

 

Considere estes fatos:  

Se todas as mulheres concluíssem o ensino primário, haveria 

66% menos mortes maternas. 

 

Uma criança nascida de uma mãe alfabetizada tem 50% mais 

chances de sobreviver após os cinco anos de idade.  

 

Se todos os estudantes de países de baixa renda deixassem a 

escola com habilidades básicas de leitura, 171 milhões de 

pessoas poderiam ser retiradas da pobreza, o que equivaleria 

a uma redução de 12% na pobreza no mundo. 

 

O mundo está avançando nessa área. De acordo com um 

relatório de progresso de 2014 dos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio da Organização das Nações 

Unidas, as taxas de alfabetização entre adultos e jovens estão 

em ascensão e a lacuna de gênero na alfabetização está 

diminuindo. Mas as necessidades globais urgentes 

continuam:  

 

 58 milhões de crianças estão fora da escola. 

Mesmo após quatro anos de escolaridade primária, 250 

milhões de crianças não são capazes de ler e escrever. 

 



 781 milhões de adultos são analfabetos. 

Rotary Clubs do mundo todo estão entrando em ação para 

melhorar a educação básica e a alfabetização em suas 

comunidades.  

 

 

IAN RISELEY SERÁ NOSSO 
PRESIDENTE EM 2017-18 

 

Ian Riseley, do Rotary Club de 

Sandringham, Austrália, foi 

escolhido pela Comissão de 

Indicação para a presidência do 

Rotary International em 2017-18.  

 

Ele se tornará oficialmente presidente indicado em 1º de 

outubro se não houver candidatos opositores.  

 

Riseley é contador e diretor da Ian Riseley and Co., firma 

especializada no aconselhamento de empresas locais e 

estrangeiras, e possui grande interesse em relações 

internacionais. Em 2002, ele recebeu o prêmio AusAID 

Peacebuilder Award do governo australiano em 

reconhecimento ao seu trabalho pela paz no Timor-Leste. 

Em 2006, foi homenageado com a medalha da Ordem da 

Austrália pelos serviços prestados em prol da comunidade 

australiana. 

 

Associado desde 1978, Riseley atuou no Rotary como 

tesoureiro, diretor, curador, membro da Comissão Executiva, 

membro de forças-tarefa, presidente e integrante de outras 

comissões, e governador de distrito.   

 

Ele também participou da Campanha do Setor Privado 
Australiano pela Erradicação da Pólio e recebeu o Prêmio da 
Fundação Rotária por Atuação em Prol de um Mundo Livre 
da Pólio. Riseley e sua esposa, Juliet, são Companheiros Paul 
Harris por Doações Múltiplas, Doadores Extraordinários e 
membros da Sociedade de Doadores Testamentários. 

 
 
 

PER CAPITA RI JULHO 2015  
SEU CLUBE JÁ RECEBEU A FATURA? 

 

As faturas do primeiro semestre do ano rotário 2015/16 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTA CHEGANDO! 
 
O Instituto Rotário é um evento 
anual informativo para ex, 
atuais e futuros administradores 
rotários. 
 
O Instituto Rotary do Rio de 
Janeiro acontecerá de 27 a 29 de 
agosto e ainda dá tempo de se 
inscrever e participar deste 
grandioso evento! 
 
Acesse o site para ver a 
programação e mais 
informações: 
www.institutorotaryrio.com.br 
 
  

 
 

ATUALIZAÇÕES DO QUADRO 
ASSOCIATIVO 

 
O secretário do clube é 
responsável por reportar as 
baixas e admissões do clube 
através do site Meu Rotary no 
prazo de 30 dias, de modo a 
garantir que o quadro 
associativo e cobrança de per 
capita reflitam a realidade. Não 
serão aceitas atualizações que 
extrapolem este período de 
carência.  
 
Para ver mais detalhes sobre 
este assunto clique aqui. 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.institutorotaryrio.com.br/
https://www.rotary.org/myrotary/pt/manage/club-district-administration/club-invoice


foram enviadas via e-mail aos dirigentes dos 2395 clubes do 

Brasil na penúltima semana de Julho. Caso não tenha 

recebido, é importante checar se todos os dirigentes estão 

devidamente cadastrados no My Rotary, bem como checar se 

seu provedor de e-mail possui sistema Anti-Spam, e 

adicionar nossos e-mails na lista de e-mails confiáveis. 

 

É possível obter uma segunda via da fatura no My Rotary, 

para isso basta acessar com login e senha e clicar em: Gestão 

-> Administração de clubes e distritos -> Clubes -> Pague ou 

Veja sua Fatura-> Downloads -> Fatura atual. 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. 

 

O passo-a-passo para emissão do boleto bancário fica 

localizado na própria fatura no campo “MÉTODOS DE 

PAGAMENTO” abaixo do detalhamento do valor a pagar. Os 

clubes possuem 120 dias para quitarem duas cotas, isso 

significa que clubes que não efetuarem o pagamento da per 

capita de Julho até 30 de Outubro serão desativados. 

 

Para informações e esclarecimentos: Carlos Araújo 

(Supervisor Financeiro) carlos.araujo@rotary.org e Claudia 

Silva (Coordenadora Financeira) claudia.silva@rotary.org  

 

NOVAS FLÂMULAS DE 
RECONHECIMENTOS PARA  

ROTARY CLUBS 
 

A partir deste ano rotário, teremos 

novidades nas flâmulas de 

Reconhecimentos oferecidas pela Fundação Rotária para os 

Rotary Clubs. Conheça-as abaixo e participe! 

 

 Fusão dos banners “Todos os Rotarianos, Todos os Anos” & 

“100% de Contribuintes Especiais da Fundação Rotária”. 

Agora a Fundação irá oferecer um único banner aos clubes 

em que todos os rotarianos contribuam para o Fundo Anual. 

Serão elegíveis os clubes em que todos os associados 

representativos tenham feito alguma doação pessoal ao 

Fundo Anual, cada qual contribuindo no mínimo US$100 

durante o ano rotário.  

 

 NOVO BANNER: Clube com 100% de doadores à Fundação 

Rotária. Esta flâmula é entregue a clubes em que todos os 

 
 

NOVIDADES EM 2015-16 
 
Com o novo modelo de 
financiamento da Fundação 
Rotária a ferramenta on-line 
para pedido de subsídios foi 
atualizada para calcular 
automaticamente o valor 
adicional de 5% para 
contribuições em dinheiro. 
 
Os rotarianos com funções em 
clube, distrito ou regionais 
podem agora compartilhar seu 
acesso no Meu Rotary com seus 
colegas. Através da nova 
ferramenta, você pode atribuir 
responsabilidades a alguém que 
esteja sob o mesmo cronograma 
organizacional, sendo que o 
acesso de clube pode apenas ser 
dado a um associado do clube e 
o acesso de distrito a um 
companheiro do mesmo 
distrito. Veja abaixo algumas 
informações importantes:  

 Suas informações 
pessoais (inclusive de 
perfil) não serão 
compartilhadas. 

 Seu acesso continua o 
mesmo. 

 Você pode cancelar o 
acesso a qualquer 
momento. 

 
Foi criada uma calculadora de 
Subsídio Global para auxiliar os 
rotarianos a determinar o valor 
do financiamento do subsídio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:carlos.araujo@rotary.org
mailto:claudia.silva@rotary.org
https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/global-grant-calculator
https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/global-grant-calculator


associados tenham feito alguma doação pessoal à Fundação e 

a doação média tenha sido de US$100 – independente do 

Fundo de alocação das doações.  

 

 NOVO BANNER: Clube 100% Sociedade Paul Harris Para 

receber essa flâmula, todos os rotarianos do clube devem ter 

contribuído um mínimo de U$1.000 durante o ano rotário ao 

Fundo Anual, Pólio Plus ou subsídios aprovados. 

 

Estas alterações entram em vigor para o atual ano rotário, 

2015-16, e não impactam os banners do ano rotário 2014-15. 

Em Outubro/Novembro de 2015, a sede mundial do Rotary 

enviará as flâmulas referentes ao ano 2014-15 para o atual 

governador do seu distrito. 

 

ACOMPANHE ONLINE SEU HISTÓRICO DE DOAÇÕES À 

NOSSA FUNDAÇÃO! 

 

Você pode acompanhar seu histórico pessoal de doações à 

nossa Fundação diretamente através do nosso site (imagem 

abaixo). Assim que entrar no Meu Rotary com seu login e 

senha, clique em “Histórico de doadores” conforme a tela ao 

lado, para acessar o seu histórico de contribuição. 

 

 
 
 

 
 

RECURSOS DISPONÍVEIS 
 
Porta Certificado do RI – (224 ENP) – 

US$ 10,00 

Porta-certificado na cor azul 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE BENEFÍCIOS  
ROTARY GLOBAL REWARDS 

 
O programa de benefícios 

Rotary Global Rewards, foi 

criado com o objetivo de 

aumentar a satisfação dos 

rotarianos e melhorar nossos 

níveis de retenção. A iniciativa 

também gera recursos para 

projetos humanitários: em 

muitos casos, as empresas 

parceiras destinarão à Fundação 

Rotária um valor referente a 

cada transação feita. 

 

O programa é exclusivo para 

rotarianos e oferece descontos e 

vantagens em mais de 700 

empresas fornecedoras de 

produtos e serviços em todo o 

mundo, como locadoras de 

automóveis, hotéis, restaurantes 

e diversas opções de 

entretenimento. 

 

Para participar, é preciso que 

esteja cadastrado no site Meu 

Rotary. Visite 

www.rotary.org/myrotary/pt, 

crie seu perfil e conheça mais 

detalhes na área Espaço do 

Associado. 

 

 
 

http://www.rotary.org/myrotary/pt


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.  

 
 

Official Directory -Livro 2015-16 – 

(007L EN) – US$ 10,00 

Contêm os nomes, endereços, números 

de telefone e endereços de 

e-mail de administradores, membros 

de comissão e funcionários do RI; 

relação mundial dos distritos rotários e 

respectivos governadores.  

 

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/ou  
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 MAIS INFORMAÇÕES 

Tel: 11-3826.2966 

ribo@rotary.org 

 
 
 

VOCÊ SABIA... que o sino 

rotário nas reuniões 

representa a disciplina e a 

ordem e o malhete 

simboliza a autoridade 

para com o rotariano que 

estiver investido do cargo 

maior na hierarquia do 

Rotary 
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