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ROTARACT CLUBS RECEBEM PRÊMIOS POR IDEIAS INOVADORAS 
 

O Rotaract Club de Panchshila Park, na Índia, é o vencedor 

internacional do Reconhecimento a Projetos Excepcionais do Rotaract 

deste ano. A iniciativa premiada -- Projeto Azmat -- é uma das sete de 

destaque. 

 

O projeto capacitou mulheres, ensinando-as habilidades que 

contribuirão para o sustento de suas famílias. Em vez de continuarem 

trabalhando como catadoras de lixo em condições precárias e 

recebendo um salário irrisório, elas criaram seus próprios negócios 

com a venda de sabão.

 

Os Rotaractianos, trabalhando com parceiros comunitários, também 

colaboraram para a saúde de uma comunidade com a construção de 

latrinas.   

Saiba mais sobre o Rotaract 
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- Departamento de Publicações 

- ...e muito mais! 

http://echo4.bluehornet.com/ct/68570640:31075942220:m:1:2573322935:B94AB6F711E5AF5280916B89E1EEE0EC:r


 
PROGRAMA DE BENEFÍCIOS  
ROTARY GLOBAL REWARDS  

 
Durante a Convenção 2015 em São Paulo, o presidente K.R. Ravindran 

anunciou uma grande novidade: agora os rotarianos têm 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. 

 

Chamado Rotary Global Rewards, o programa de benefícios 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 Rotary Global Rewards não tem nenhum custo. Para participar, é 

preciso que o rotariano esteja cadastrado no site Meu Rotary. Clique 

aqui e crie seu perfil e conheça mais detalhes na área Espaço do 

Associado. 

 

PER CAPITA RI – CLUBES EM DÉBITO 
 
Em 28 de Agosto foram enviadas cartas-lembrete a todos os Rotary 

Clubs que ainda não quitaram a per capita de Julho 2015. Atualmente 

568 clubes do Brasil ainda não quitaram a per capita de Julho 2015. É 

importante lembrar que o pagamento deve ser efetuado no máximo 

até o final de Outubro.  

 

Efetuar o pagamento é muito simples, acesse clicando aqui, 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 maiores 

esclarecimentos do valor cobrado, basta acessar o My Rotary ->Gestão 

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

Fatura-> Downloads -> Fatura atual. 

Contamos com colaboração de todos os clubes em débito para que 

efetuem seus pagamentos o mais breve possível, a fim de evitar que 

 
AGENDA DO 
PRESIDENTE 

OUTUBRO 
 

 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 relacionados 

aos Serviços Profissionais. 

 

 Monitorar metas e 

projetos para o 

desenvolvimento do quadro 

social. 

 

 De acordo com as 

contribuições do clube à 

Fundação Rotária, solicite o 

número apropriado de 

títulos de Companheiro 

Paul Harris, a ser 

apresentados durante 

cerimônia de clube em 

novembro, o “Mês da 

Fundação Rotária”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rotary.org/myrotary/pt
http://www.rotary.org/myrotary/pt
http://www.rotary.org.br/index.php?secao=bto2


sejam terminados ou ocorram incidências de multa. 

 

Para informações e esclarecimentos: Carlos Araújo (Supervisor 

Financeiro) carlos.araujo@rotary.org e Claudia Silva (Coordenadora 

Financeira) claudia.silva@rotary.org 

 

 

PÓLIO TIPO 2 ERRADICADA NO MUNDO 
 

No dia 21 de Setembro de 2015 a 

Comissão Global para a Certificação de 

Erradicação da Poliomielite oficialmente 

verificou a erradicação mundial do vírus 

(WPV2) selvagem da pólio tipo 2. 

 

A declaração de erradicação foi recebida 

em Bali na Indonésia, e marca a 

erradicação da doença que foi detectada 

pela última vez em Outubro 1999 em 

Aligarh no norte da Índia. 

 

O anúncio é uma grande marca no esforço global para erradicação de 

todos os três tipos de poliovírus de poliomielite selvagem: WPV1, 

WPV2 e WPV3. O WPV3 não foi detectado mundialmente desde 

Novembro de 2012 (na Nigéria); e a única resistência endêmica 

remanescente é o WPV1 que agora está restrito ao Paquistão e 

Afeganistão. 

 

 
BOLSAS ROTARY PELA PAZ 

 

Se você deseja causar impacto significativo no mundo, promovendo a 

tolerância e a cooperação, candidate-se à nossa bolsa integral para 

estudar em um dos Centros Rotary pela Paz. Em apenas uma década, 

mais de 900 bolsistas se formaram nos Centros e estão seguindo 

carreira em campos relacionados à paz. Muitas vezes, eles acabam 

assumindo posições de liderança em governos, ONGs, forças armadas 

e organizações internacionais, como Nações Unidas e Banco Mundial. 

Cheque o mapa rotário da paz para ver onde os Alumni dos Centros 

 
 

 

 
 

Você sabia que existe 

uma ferramenta para 

divulgação do seu 

projeto? 

Clique aqui e saiba 

mais! 

O Treinamento para 

representantes no 

Conselho de 

Legislação de 2016 

está disponível na 

Central de 

Aprendizado. 

Clique aqui 

mailto:carlos.araujo@rotary.org
mailto:claudia.silva@rotary.org
http://www.rotarianactiongroupforpeace.org/
https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/rotary-showcase-user-guide
https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/rotary-showcase-user-guide
http://learn.rotary.org/


estão fazendo mudanças positivas. 

 

O processo para 2017-18 começará em 1° de dezembro. 

 

Leia sobre o processo de inscrição.  

 

 

DEPARTAMENTO DE PUBLICAÇÕES 
 

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.  

 

 

Kit para Dirigente de Clube (225 - 

PT) US$ 10,00 

Descreve diretrizes gerais e 

responsabilidades dos dirigentes de clube. 

O kit traz o Manual do Presidente de Clube 

(222-PT), Manual do Secretário de Clube 

(229-PT), Manual do Tesoureiro de Clube (220-PT), Manual da 

Comissão de Administração de Clube (226A-PT), Manual da Comissão 

de Desenvolvimento do Quadro Associativo (226B-PT), Manual da 

Comissão de Imagem Pública (226C-PT), Manual da Comissão de 

Projetos Humanitários (226D-PT), e Manual da Comissão da 

Fundação Rotária (226E-PT). Estes materiais também são vendidos 

separadamente.  

 

 

Preparamos tutoriais 

para facilitar a 

gestão do seu Clube 

Clique aqui e envolva-se 

https://www.rotary.org/myrotary/pt/get-involved/exchange-ideas/peace-fellowship-application
https://goo.gl/k7HC1B
https://goo.gl/k7HC1B
https://goo.gl/k7HC1B
https://goo.gl/k7HC1B


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 

mailto:clarita.urey@rotary.org
mailto:robson.duarte@rotary.org
mailto:ribo@rotary.org

