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SOS MARIANA – VAMOS AJUDAR! 

 

Diante de uma 
grande fatalidade 
como a ocorrida 
na cidade de 

Mariana-MG, 
muitos se 
mobilizam para 
oferecer ajuda 
nesta grande 

necessidade. 
Uma parte da 
cidade foi 
destruída e o 
rastro ambiental 
deixa marcas 

eternas naquelas terras. 
 
“O Rotary Club de Mariana, juntamente ao Rotaract e Interact não tem 
medido esforcos para ajudar aos desabrigados. As necessidades são 
diversas e o Rotary Clube de Mariana dispoe de poucos recursos” 
descreve o Governador Eleito do Distrito 4580 André Cota. 
 
O Rotary Club de Mariana está cooperando juntamente com a 
Secretaria de Saude do Municipio, e está em contato direto com o 
Secretáro de Saude de Mariana para que as prioridades sejam 
atendidas. Até agora sabe-se da necessidade de medicamentos, 
aparelhos e até macas para recolher corpos e deslocamento de feridos. 
 
Você também pode ajudar! Ainda há muito a se fazer. Para saber como 
doar entre em contato com o Rotary Club de Mariana: 
  
Tels: 31  98828-1341 (Luis Chirboga, Presidente) / 31  98817-0611 
(Fabiano Pereira, tesoureiro) 
E-mail: fabianorochapereira@uol.com.br 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA DO PRESIDENTE 
*DEZEMBRO* 

 
- Planejar e realizar reunião 
mensal do conselho diretor 
do clube. 
 
- Promover participação na 
conferência distrital. 
 
- Enviar relatório mensal de 
freqüência e sobre o quadro 
social ao governador ou 
secretário distrital até 15 
dias após a última reunião 
do mês. 
 
- Verificar com o secretário 
os dados relativo aos 
associados foi por ele 
atualizado através do site 
Meu Rotary para que as 
informações sejam 
transmitidas corretamente 
no relatório semestral de 
janeiro. 
 

NESTA EDIÇÃO: 

- Novo Processo para Candidatos 

- Webinar de Ferramentas Online 

- Como receber notícias e 
informações oficiais 

- Brasileiros selecionados para 
Bolsa de Estudos 

- Campanha Mundial contra a Pólio 

- Prêmio Família e Comunidade 



 

WEBINAR – A IMPORTÂNCIA DAS 
FERRAMENTAS ONLINE DE RI 

 
O departamento de Suporte a Clubes e 
Distritos preparou uma apresentação 

online dedicada aos recursos online disponíveis para gerenciamento 
de clubes e distritos, veja aqui a gravação da apresentação. 

 
 

NOVO PROCESSO PARA CANDIDATOS À ASSOCIAÇÃO 
SUA CONEXÃO COM POSSÍVEIS ASSOCIADOS 

 
Temos um novo processo para coletar informações de pessoas 
interessadas em entrar para o Rotary. Agora ficou muito mais fácil 
para os líderes de clubes e distritos monitorarem os possíveis 
associados, e para as pessoas demonstrarem interesse pela nossa 
organização. Os associados em potencial que visitarem Rotary.org e 
clicarem em "Junte-se a nós" poderão deixar suas informações em um 
formulário on-line. Faremos uma triagem das qualificações dos 
candidatos para a associação antes de enviarmos os dados aos 
governadores e presidentes de Comissões Distritais de 
Desenvolvimento do Quadro Associativo. Um processo semelhante foi 
desenvolvido para os associados fazerem recomendações de pessoas 
para outros clubes ou procurarem novos clubes para si mesmos. Tudo 
isso poderá ser acessado pelo Meu Rotary (clique aqui). 

 
FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS E 

INFORMAÇÕES DO ROTARY 

 
Se você deseja ficar atualizado nos mais 
variados assuntos do Rotary, você pode 
receber em seu e-mail informações do seu 
interesse assinando nossas newsletters! Elas 
são produzidas periodicamente e abordam 
diversos tópicos, como: “Doações e 
Subsídios”, “Intercâmbio de Jovens” e 
“Curtas do Quadro Associativo”. Para ver 

todas as opções de tema e assinar as newsletters que desejar, clique 
aqui. Para fazer sua assinatura, basta criar uma conta no Meu Rotary. 

 

BRASILEIROS SELECIONADOS 
COMO BOLSISTAS PARA ESTUDOS 

EM RECURSOS HÍDRICOS 
 

Visando tratar a crise mundial de água e saneamento, nossa Fundação 
outorga bolsas para profissionais da área de recursos hídricos e 
saneamento estudarem na Holanda no campus do Instituto Unesco-
IHE para Educação em Água, que é a maior instituição internacional 
de pós-graduação do mundo na área hídrica e a única autorizada pela 
ONU a conferir título de mestrado aos seus formandos neste campo. 
 
Com muita satisfação, informamos que neste ano, dentre o número 

 
- Conduzir atividades que 
demonstrem o compromisso 
do clube para com a família 
e a comunidade. 
 
- Realizar eleições no clube 
até 31 de dezembro, o mais 
tardar. 
 
- Monitorar metas e projetos 
para o desenvolvimento do 
quadro social. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estão disponíveis links 

para os tutoriais mais 

utilizados. 

Clique aqui e envolva-se 

https://vimeo.com/146176103
https://www.rotary.org/myrotary/pt/member-center/join-rotary
https://www.rotary.org/myrotary/pt/news-features/newsletters
https://www.rotary.org/myrotary/pt/news-features/newsletters
https://goo.gl/BpR7Fi
https://goo.gl/k7HC1B
https://goo.gl/k7HC1B


limitado de bolsas ofertadas, serão outorgadas duas para brasileiros! 
Agradecemos o apoio dos clubes e distritos patrocinadores dos 
candidatos a essa bolsa, e desejamos excelentes estudos aos bolsistas 
selecionados Ismael Hernandes Pereira (RC Palhoça, Distrito 4651) e 
Viviane Virgolim (RC Brasilia Sudoeste, Distrito 4530). 

 
MANUAIS DO GOVERNADOR ASSISTENTE 

E DE COMISSÕES DISTRITAIS 
 
Os Manuais de Governador Assistentes não são mais distribuidos na 
versão impressa. Estão disponíveis como um recurso online clique 
aqui para baixar 
 
E clique aqui para baixar o Manual Lidere seu Distrito – Comissões 

 
FIM DO CICLO DE PAGAMENTO PER CAPITA JULHO/2015 

 
Encerramos em 31 de Outubro o ciclo de pagamentos da per capita do 
1º semestre do ano rotário 15/16. Agradecemos a colaboração de todos 
dirigentes de distritos e clubes que nos apoiaram a evitar terminações 
por inadimplência, fato que ocorreu com menos de 1% dos clubes 
brasileiros. 
 
Após a terminação de um clube, a reinstalação deve ser solicitada ao 
departamento financeiro dentro do prazo de 5 meses, incidindo o 
pagamento de todos os valores em débito, per capita do próximo 
semestre, e multa de USD 30.00 por membro. 
 
As faturas de per capita do 2º semestre ainda não foram geradas, 
então neste momento é de suma importância que os clubes revisem e 
atualizem o quadro associativo até a data base de 1º Janeiro, 
lembrando que a per capita é calculada sobre os membros ativos em 
cada data base (1º de Julho e 1º Janeiro), e após a emissão da fatura 
não há possibilidade de alterações. 
 
Para informações e esclarecimentos: Carlos Araujo (Supervisor 
Financeiro) carlos.araujo@rotary.org e Claudia Silva (Coordenadora 
Financeira) claudia.silva@rotary.org 
 

 

APROVEITE O DIA DE DOAR PARA PARTICIPAR DA NOSSA 
CAMPANHA DO DIA MUNDIAL DE COMBATE À PÓLIO! 

 
Em 01 de Dezembro de 2015 será celebrado 
o “Giving Tuesday” ou “Dia de Doar” no 
Brasil – uma campanha que visa promover 
a cultura de doação e as organizações da 
sociedade civil. Esse dia também marca o 
encerramento da campanha do RIBO em 

incentivo à Erradicação da Poliomielite, na qual serão premiados com a 
oportunidade de designar um Paul Harris especial: 
 
• O Rotary Club brasileiro que conquistar a maior per capita de doações 
ao fundo PolioPlus e “Miles to End Polio”,  entre 23 de Outubro e 01 de 
Dezembro de 2015; e 

 
 
 
 
 

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 pelo 
presidente ou secretário da 
atual gestão. 
 
Clique aqui para saber como 
adicionar um dirigente ao 
clube 
 
Caso tenham qualquer 
dúvida ou dificuldade, 
entrem em contato conosco. 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTAS  AO CONSELHO  
DE LEGISLAÇÃO 2016 

 
O Conselho de Legislação, 
realizado a cada três anos, 
dá a rotarianos de todos os 
distritos a chance de votar 
em propostas que podem 
modificar aspectos 
operacionais e 
administrativos do Rotary. 
 
Clique aqui para mais 
informações e para acessar 
as legislações propostas de 
2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/lead-your-district-assistant-governor-2014-15
https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/lead-your-district-assistant-governor-2014-15
https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/566
mailto:carlos.araujo@rotary.org
mailto:claudia.silva@rotary.org
https://goo.gl/BdLtPW
https://goo.gl/BdLtPW
https://goo.gl/BdLtPW
https://www.rotary.org/myrotary/pt/learning-reference/policies-procedures/council-legislation


 
• O Distrito brasileiro que doar a maior percentagem do 
seu FDUC neste ano rotário ao combate a Pólio, inclusive à iniciativa 
“Miles to End Polio”, até dia 01 de Dezembro de 2015 
 
Aproveite para participar dessas duas importantes campanhas fazendo 
sua doação ao combate à Pólio no dia 01 em  www.rotary.org.br/polio. 
Não esqueça de divulgar o seu apoio nas redes sociais usando as 
hashtags #DiadeDoar #GivingTuesday e #EndPolio! 
 

MATERIAIS DE APOIO 
 

A Semana da Família, em dezembro, é a ocasião ideal 
para homenagear membros da família rotária e 
promover o Rotary na comunidade. 
 
Prêmio Família e Comunidade por Serviços 
Prestados  
 
Certificado entregue pelos Rotary Clubs a indivíduos ou organizações 
por serviços notáveis prestados a famílias e comunidades, ou em 
reconhecimento por contribuições feitas a Rotary Clubs por cônjuges 
ou parentes de rotarianos. 
 
Adquira os Certificados 757-PT Prêmio Família e Comunidade 
por Serviços Prestados. 
 

 Certificados são vendidos em pacotes de 10 unidades pelo valor 
de US$ 2,50 

 
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 
 
 

 

NOVEMBRO É MÊS DA 
FUNDAÇÃO ROTÁRIA 
 

Através da nossa 
Fundação, investimos 
tempo, dinheiro e 
conhecimentos em 
projetos que ajudam a 
mudar vidas em 
comunidades locais e no 
mundo todo. Em 
comemoração a este mês 
especial, compartilhe 
como você está 
causando impacto 
positivo no mundo e 
faça uma doação à 
Fundação. 
 

 
 
 

 

 

RI Brazil Office 

Rua Tagipuru, 209 

São Paulo, SP 

01156-000 

De 2ª a 6ª feira 

das 8 às 17hs 

Você sabia? 

Que o primeiro lema do 

Rotary, foi “Mais se 

Beneficia Quem Melhor 

Serve”, foi aprovado na 

segunda Convenção da 

organização, realizada 

em Portland, Oregon, 

EUA, em 1911. 

Para mais informações 

Tel: 11-3826.2966 

ribo@rotary.org 

http://echo4.bluehornet.com/ct/72966341:7eviuBybN:m:1:2404772278:B55CE295145A0DF7A9C36CE9597A3BE3:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/72966340:7eviuBybN:m:1:2404772278:B55CE295145A0DF7A9C36CE9597A3BE3:r
https://www.rotary.org.br/index.php?secao=bto2
mailto:clarita.urey@rotary.org
mailto:robson.duarte@rotary.org
mailto:ribo@rotary.org

