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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 o site clicando aqui, crie seu 
perfil e conheça mais detalhes na área Espaço do 
Associado. 
 
Baixe o Rotary Global Rewards em seus dispositivos móveis: 
Faça uma busca na internet por Rotary Global Rewards ou digite 
www.rotary.org/globalrewards na barra de navegação. 
 Selecione a opção “Add to your mobile device” para instruções sobre como 
baixar o aplicativo. Você também pode incluir o site na lista de favoritos do 
navegador de internet de seu dispositivo móvel. 
 
O Suporte a Clubes e Distritos preparou um guia simplificado para conhcer 
mais sobre como utilizar este programa de benefícios, clique aqui para ver. 
 
 

RECONHECIMENTO DA SEMANA 
MUNDIAL DO INTERACT 

 
Reconhece Interact Clubs que celebram a fundação do primeiro clube 
durante a Semana Mundial do Interact, por meio de atividades como 
trabalho com Rotary Club em projeto conjunto, convite de associados em 
potencial para uma reunião ou um projeto, entre outras. 
Quem faz a indicação: Rotary Club patrocinador ou presidente da Comissão 
Distrital do Interact - Baixe o certificado (clicando aqui) 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA DO 
PRESIDENTE 
NOVEMBRO 
 

 Planejar e realizar 
reunião mensal do conselho 
diretor do clube. 
 
 Promover a 
conferência distrital. 
 
 Enviar relatório 
mensal de freqüência e ao 
distrito até 15 dias após a 
última reunião do mês. 
 
 Conduzir atividades e 
programas relacionados à 
Fundação Rotária, incluindo 
o programa Pólio Plus, e à 
captação de recursos. 
 
 Semana Mundial do 
Interact (semana do dia 5 de 
novembro). Patrocinar um 
Interact Club ou apoiar o já 
existente. 
 
 Monitorar metas e 
projetos para o 
desenvolvimento do quadro 
associativo. 
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NIGÉRIA DECLARADA LIVRE DA PÓLIO. 

FALTA POUCO PARA VENCERMOS ESSA LUTA!  
 

Graças a sua ajuda, conseguimos 
conquistar mais uma vitória na nossa 
luta pela erradicação da pólio: em 25 
de Setembro, a Organização Mundial 
da Saúde declarou a Nigéria livre da 
Poliomielite (Veja aqui mais 
informações). Com isso, reduzimos o 
número de países onde a Paralisia 
Infantil é endêmica de 125 para 
apenas 2: Paquistão e Afeganistão. 
Apesar desta importante conquista, 
ainda não vencemos essa luta! 
Intensifique seus esforços neste 24 de 
outubro, Dia Mundial de Combate à 
Pólio, e vamos acabar com a 
poliomielite no mundo de uma vez por 
todas.  
 
Colabore divulgando a campanha de 
erradicação (veja materiais aqui) e 
fazendo uma contribuição financeira 
(clique aqui para doar). Lembre-se 
que o impacto de sua doação ao combate à pólio está valendo em triplo, uma 
vez que a Fundação Bill e Melinda Gates doará US$2 para cada dólar que nós 
do Rotary destinarmos à campanha. Por apenas 60 centavos de dólar, uma 
criança é protegida pela vida toda. 

 
 

EM BUSCA DE HISTÓRIAS DE SUCESSO 
 
Envie-nos histórias e notícias de projetos de sucesso que seu 
clube realizou relacionados às 6 áreas de enfoque do Rotary, 
como iniciativas pró-paz, combate de doenças, 

fornecimento de água potável, assistência a mães e filhos, apoio à 
educação e a economias locais. 

 

 

VAMOS CELEBRAR O CENTENÁRIO DA FUNDAÇÃO ROTÁRIA! 
 

Nós combatemos a pólio, fornecemos acesso à água 
limpa, ajudamos a melhorar comunidades carentes, 
financiamos bolsas de estudos para futuros 
promotores da paz e em 2016-17 celebraremos 100 
anos dessa empreitada de fazer o bem pelo mundo. 
Desde já encorajamos a família rotária e seus 
amigos a planejarem atividades em comemoração 
ao Centenário da nossa Fundação Rotária. 
Acompanhe alguns recursos online disponíveis 

para contribuir com o sucesso da sua celebração na página especial 
desenvolvida para o centenário, disponível aqui. 
 

 
 
 
 
 
 
 

DIRIGENTES DE CLUBE 
2016-17 

 
Até dia 31 de Dezembro os 
Rotary Clubs devem 
informar ao Rotary 
International os dados de 
seus dirigentes para o ano 
de 2016-17. Essa indicação 
deve ser feita ou pelo 
presidente ou pelo 
secretário da atual gestão. 
 
Clique aqui para saber como 
adicionar um dirigente ao 
clube 
 
Caso tenham qualquer 
dúvida ou dificuldade, 
entrem em contato conosco. 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS PARA 
DIRIGENTES DE 
ROTARY CLUBS 

 
Familiarize-se com os 
recursos disponíveis para os 
dirigentes de clube clicando 
aqui. 
 
Compartilhe com os demais 
dirigentes do seu clube. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.rotary.org/myrotary/pt/news-media/news-features/nigeria-declared-polio-free-removed-endemic-list
https://www.rotary.org/myrotary/pt/news-media/news-features/nigeria-declared-polio-free-removed-endemic-list
http://www.endpolio.org/pt/take-action
http://www.rotary.org.br/contribua
https://www.rotary.org/myrotary/pt/rotary-foundation/foundation-centennial
https://goo.gl/BdLtPW
https://goo.gl/BdLtPW
https://goo.gl/BdLtPW
http://www.highroadsolution.com/file_uploader2/files/2014+resources+for+club+officers_pt.pdf
http://www.highroadsolution.com/file_uploader2/files/2014+resources+for+club+officers_pt.pdf


 

 

PER CAPITA – PRAZO FINAL PARA PAGAMENTO 
 

Estamos nos aproximando do fim do ciclo de pagamento da per capita de 
Julho 2015, e hoje temos 9,5% dos clubes brasileiros em débito, em número, 
o total é 228 clubes. 
Importante lembrar que o prazo final para pagamento é 30 de Outubro, e 
que no dia 1 de Novembro, clubes que não efetuaram o pagamento já estarão 
automaticamente terminados. 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. 
Para obter a segunda via da fatura do clube basta acessar o My Rotary, clicar 
em->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 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  

 
ASSOCIADO HONORÁRIO 

 
O título de associado honorário é a mais alta distinção que um Rotary Club 
pode conceder e deverá ser conferido somente em casos excepcionais. 
Solicita-se aos clubes que elejam como associados honorários apenas 
indivíduos que tenham prestado serviços meritórios condizentes com os 
ideais rotários ou que apoiem o Rotary de forma permanente. 
 
O procedimento para concessão do título de associado honorário encontra-se 
na Seção 6 do Artigo 7 dos Estatutos Prescritos para o Rotary Club. 
 

 
PREPARE-SE PARA O MÊS DA FUNDAÇÃO! 

 
Novembro é o Mês da Fundação Rotária! Vamos aproveitar essa 
comemoração e divulgar o relevante trabalho que fazemos pelo mundo afora. 
Você pode participar de diversas formas: 
Faça projetos humitários e use o Rotary  Showcase para compartilhá-los 
através de fotos e vídeos. Conte também aos seus amigos sobre o incrível 
trabalho que os rotarianos fazem em todo o mundo 
 
Realize, incentive  e arrecade doações www.rotary.org.br/contribua 
 
Angarie novas empresas parceiras, que possam apoiar nosso trabalho e se 

tornar Empresas Cidadãs 
www.abtrf.org.br/empresacidada  
 
Baixe aqui a imagem “I’m a proud donor” 
(Sou um doador orgulhoso) e a utilize-a em 
seu Facebook, Twitter e outras fotos de mídia 
social durante o mês de novembro 
 
Siga o Rotary International e o RIBO no 

Facebook, Twitter e Instagram, 
acompanhando histórias inspiradoras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRETOR INDICADO 
2017-19 

 
Obedecendo à seção 12.020., 
do Regimento Interno do RI, a 
Comissão de Indicação para 
Diretor na Zona 23A certificou 
que escolheu Paulo Augusto 
Zanardi, do Rotary Club de 
Curitiba-Cidade Industrial, 
para ocupar o cargo de diretor 
em 2017-19. Se oficialmente 
eleito, Zanardi declarou ter o 
desejo e a disponibilidade 
para servir no cargo.  
  
Em 1° de dezembro de 2015, o 
presidente do RI Ravindran 
declarará que Zanardi é o 
diretor indicado da zona, a 
menos que outro rotariano 
qualificado seja devidamente 
proposto como candidato 
opositor antes desta data. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Você sabia? 

O Conselho de 

Legislação de 1989 

estabeleceu a adoção da 

frase “Dar de Si Antes de 

Pensar em Si” como o 

principal lema do 

Rotary, uma vez que 

explica sucintamente a 

filosofia altruísta da 

prestação de serviços 

voluntários 

mailto:carlos.araujo@rotary.org
mailto:claudia.silva@rotary.org
https://map.rotary.org/pt/project/pages/project_showcase.aspx
http://www.rotary.org.br/contribua
http://www.abtrf.org.br/empresacidada
http://echo4.bluehornet.com/ct/71849616:TcpdRPyNK:m:1:995539736:51A05F3F7825F8F26EF026049F0985E0:r
https://www.facebook.com/rotary?fref=ts
https://www.facebook.com/rotarybr?fref=ts
https://twitter.com/rotary
https://instagram.com/rotaryinternational/


 

RECURSOS 
 

Mês da Fundação Rotária 
A Missão da Fundação Rotária do Rotary International é 
capacitar os rotarianos para que possam promover a boa 
vontade, paz e compreensão mundial por meio de apoio a 
iniciativas de melhoria da saúde, da educação e do combate à 

pobreza. A Fundação Rotária é uma organização sem fins lucrativos que 
depende integralmente das contribuições de pessoas que acreditam em seu 
trabalho em prol de um mundo melhor. 
 
Adquira através do nosso Site (clique aqui) 
 

 

 

Guia de Referência da Fundação 

Rotaria – (219-PT)  US$ 1,00                                                                                        

Contém informações sobre a Fundação, 

Inclusive seus programas e âmbito de 

atuação. 

               

 

Fazendo o Bem no Mundo  DVD – 

(978-PT) U$$ 10,00                                                                                          

Saiba como a Fundação Rotaria e seus 

parceiros estão alcançando resultados 

sustentáveis  nas seis áreas de enfoque, 

e como você pode ajudar.                                                                                      

 

 
Pedidos 
Torne seu pagamento ao departamento de publicação mais ágil e prático. 
Faça-os através do sistema de emissão de boletos disponível no site do RI 
Brazil Office (clique aqui). 
 
Dúvidas: 
Clarita Urey: clarita.urey@rotary.org  
Robson Duarte: robson.duarte@rotary.org 

 

 

RI Brazil Office 

Rua Tagipuru, 209 

São Paulo, SP 

01156-000 

De 2ª a 6ª feira 

das 8 às 17hs 

Estão disponíveis links 

para os tutoriais mais 

utilizados. 

Clique aqui e envolva-se 

Para mais informações 

Tel: 11-3826.2966 

ribo@rotary.org 

http://www.rotary.org.br/
https://www.rotary.org.br/index.php?secao=bto2
https://www.rotary.org.br/index.php?secao=bto2
mailto:clarita.urey@rotary.org
mailto:robson.duarte@rotary.org
https://goo.gl/k7HC1B
https://goo.gl/k7HC1B
https://goo.gl/k7HC1B
mailto:ribo@rotary.org

