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MENSAGEM DE AGRADECIMENTO 
 

Agradecemos a todos que mais um ano fizeram do Rotary um presente 
para o mundo! 
 
Aceitamos o compromisso de servir e de melhorar a qualidade de vida 
das nossas comunidades. Sabemos que podemos caminhar juntos em 
prol de um mesmo ideal: Servir ao próximo. Juntos, aumentamos 
âmbito das nossas realizações e transformamos vidas. 
 
Desejamos Boas Festas e um Feliz 2016! 
 

LANÇAMENTO DO SITE DO INSTITUTO 

O site do XXXIX Instituto Rotary do Brasil, programado para 25 a 27 de 
agosto de 2016 no Recife, PE acaba de ser lançado!  
 
Agora as inscrições podem ser feitas online! Acesse 
www.institutorotaryrecife.com.br para se inscrever e acompanhar as 
atualizações sobre a programação, mensagens do Diretor do RI Convocador 
José Ubiracy Silva e do Chairman Mário de Oliveira Antonino, hotel sede do 
evento e hospedagem, relação de inscritos, entre outros. 
 
Antecipe-se e garanta a sua vaga ao maior evento rotário nacional! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA DO PRESIDENTE 
**JANEIRO** 

 
 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. 

 - atividades que 
forneçam informações 
contínuas aos rotarianos e 

NESTA EDIÇÃO: 

- Lançamento Do Site Do Instituto 

- Webinar De Ferramentas Online 

- Diretório Mundial De Rotaract 
Club 

Webinar - Rotary Global Rewards 

- Ferramentas Online 

- Preparação Per Capta 

- Campanha Pólio RIBO 

- Prevenção E Tratamento De 
Doenças 

- Novo Processo De Emissão De 
Boletos 

- Materiais E Recursos 

E muito mais... 

http://www.institutorotaryrecife.com.br/


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. 

 

DIRETÓRIO MUNDIAL DE ROTARACT CLUBS 
 

É possível acessar o Diretório Mundial do Rotaract clicando aqui. Use o 
diretório mundial do Rotaract para se conectar a outros líderes do Rotaract 
do mundo todo e trocar ideias. 
Observação: esse diretório é limitado aos atuais presidentes do Rotaract, 
presidentes de Comissão Distrital do Rotaract e representantes distritais do 
Rotaract que foram reportados ao RI. Clique aqui para saber como atualizar 
dados de Rotaract e/ou Interact Club. 
 

 

 
 

FERRAMENTAS ONLINE 
 

Rotary Show Case 
Rotarianos estão melhorando a vida nas comunidades ao redor do mundo 
todos os dias através de milhares de seus projetos. Explore os projetos e 
conheça o trabalho local e Internacional dos Rotary Clubs. Busque iniciativas 
de que participou ou compartilhe seu próprio projeto com a comunidade 
Rotária e seus amigos no Facebook. Clique aqui e saiba mais 

 
Brand Center 
Use o Rotary Brand Center para ajudar a fortalecer a imagem do Rotary. Leia 
mais 

 
PREPARAÇÃO PER CAPITA JANEIRO/2016 

 
Os Rotary Clubs de todo o Brasil deverão receber as faturas em meados de 
Janeiro de 2016, e seu valor será de USD 27.50 por membro.  
 
As per capitas são calculadas automaticamente pelo nosso sistema com base 
nos membros ativos na data base de 1º de Janeiro, desta maneira, se o seu 
clube ainda não atualizou o quadro associativo, tem até 1º de Janeiro para 
fazê-lo, e qualquer alteração feita após esta data será válida apenas para a per 
capita seguinte. 
 
Ao contrário do que muitos clubes acreditam e tomam como prática, Janeiro 

divulguem o Rotary na 
comunidade. 

 
 - Planejar 

representação do clube na 
conferência distrital e na 
convenção internacional. 

 
 - Colaborar com o 

secretário para encaminhar 
relatórios semestrais e 
pagamentos ao RI.  Enviar 
pagamento da quota per 
capita distrital, se aplicável. 
Um lembrete sobre as 
obrigações financeiras para 
com o RI em atraso lhe será 
enviado em 1º de abril. 

 
 - Monitorar metas e 

projetos para o 
desenvolvimento do quadro 
social. 

 
 - Avaliar 

semestralmente os objetivos e 
atividades das comissões do 
clube. 

 
 - Planejar e realizar 

assembléia de clube para 
analisar os progressos 
relativos ao alcance das metas 
estabelecidas. 

 
 - Divulgar abertura de 

inscrições às Bolsas 
Educacionais e aos Subsídios 
para Professores 
Universitários e Bolsas 
Educacionais Rotary pela Paz. 
Consultar o presidente da 
comissão distrital de Bolsas 
Educacionais sobre o prazo 
final de inscrições de clubes 
para competição em nível 
distrital. 

 
 - 31 de Dezembro é o 

prazo final para notificar 
sobre o presidente e o 
secretário do clube para o 
próximo ano ao Official 
Directory (007-EN), e ao 
governador eleito do distrito. 

 
 
 

 
 

https://vimeo.com/146176103
http://www.slideshare.net/Rotary_International/how-to-access-the-worldwide-rotaract-directory
https://goo.gl/nlhk6o
https://goo.gl/nlhk6o
https://map.rotary.org/pt/project/pages/project_showcase.aspx/
https://www.rotary.org/myrotary/pt/five-reasons-you-should-use-rotary-brand-center
https://www.rotary.org/myrotary/pt/five-reasons-you-should-use-rotary-brand-center
https://attendee.gotowebinar.com/register/782324884314832386


e Julho são os meses corretos e determinados pelo Conselho Diretor de RI 
para que os clubes paguem a per capita semestral. 
 
Para garantir o recebimento da fatura é importante manter os endereços de 
e-mail atualizados no My Rotary, e verificar também se seu provedor de e-
mail possui sistema Anti-Spam, adicionando nossos e-mails à lista de e-mails 
confiáveis, se mesmo assim o clube não receber, uma segunda via fica 
sempre disponibilizada no My Rotary na seção Administração de clubes. 
 
 
Para informações e esclarecimentos: Carlos Araujo (Supervisor Financeiro) 
carlos.araujo@rotary.org e Claudia Silva (Coordenadora Financeira) 

claudia.silva@rotary.org  

 
 

FUNDAÇÃO ROTÁRIA É UMA DAS 10 MELHORES ORGANIZAÇÕES 
FILANTRÓPICAS DO MUNDO EM 2015 

 
O canal CNBC divulgou no início de 
dezembro uma lista com as 10 melhores 
instituições filantrópicas de impacto global 
em 2015. Foram destacadas as instituições 
que fazem um trabalho excepcional em 
todo o mundo, mantendo uma gestão 
financeira ótima e transparente. Nossa 
Fundação ficou em 5º lugar nesse ranking,  
com uma pontuação de 96.31 (em uma 
escala de 1 a 100). Veja a notícia completa 
em inglês “The top 10 charities changing 
the world in 2015”  aqui e siga fazendo a 
diferença através do Rotary em 2016. 

 
 
 

VEJA OS RESULTADOS DA CAMPANHA 2015 DO RIBO PELO DIA 
MUNDIAL DE COMBATE À PÓLIO  

 
Agradecemos a todos que 
contribuíram com a 
Campanha 2015 do RIBO pelo 
Dia Mundial de Combate à 
Pólio e lhe convidamos a ver 
aqui os resultados finais dessa 
iniciativa. Foram doados mais 
de U$63 mil ao PolioPlus no 
Brasil durante a campanha, 
bem como destinados mais de 
US$204 mil de FDUC ao 
combate à Pólio neste ano até 
1 de dezembro por distritos 
brasileiros. Essas doações tem 
impacto multiplicado pois 
participam de programas de 
equiparação e nos aproximam 
da nossa meta de acabar com 
a pólio de uma vez por todas. 

Juntos, vamos vencer essa luta! 

 

 
QUEREMOS OUVIR 

VOCÊ! 
 
Estamos abrindo este 
espaço para coleta e troca de 
ideias sobre estratégias de 
retenção do quadro 
associativo. 
 
Conte-nos o que seu 
clube está fazendo para 
apoiar o fortalecimento 
do quadro associativo! 
 
Sua resposta é muito 
importante para nós! Clique 
aqui para responder. 
 
A partir do próximo mês 
começaremos a divulgar as 
ideias mais inovadoras e que 
deram resultado. 
 
Agradecemos a sua 
participação. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:carlos.araujo@rotary.org
mailto:claudia.silva@rotary.org
http://www.cnbc.com/2015/12/01/the-top-10-charities-changing-the-world-in-2015.html
http://www.rotary.org.br/download/Campanha2015Resultados.pdf


 

DEZEMBRO: MÊS DA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE DOENÇAS 
 

Nossos 
projetos 
de 
combate a 
doenças 
melhoram 
e ampliam 
o acesso à 
assistênci
a médica.  
Clique nos 
links e 
conheça 
mais 
sobre os 
subsídios globais, as áreas de enfoque e também como nossos projetos estão 
fornecendo cuidados médicos de baixo custo. 

 
 

NOVO PROCESSO PARA EMISSÃO DE BOLETOS 

 
 
Com o intuito de sempre melhorar os nossos serviços, provendo mais agilidade e 
segurança, informamos que estaremos mudando nosso sistema de emissão de 
boletos, em breve estaremos passando mais informações. 

 

 
MATERIAIS E RECURSOS 

Mês dos Serviços Profissionais 

O Objetivo do Rotary é uma declaração filosófica do propósito 
das responsabilidades do rotariano. O conceito de Serviços 
Profissionais é baseado no segundo ponto do Objetivo, que 
incentiva rotarianos a “estimular e fomentar”: 
 
 • A promoção de altos padrões de ética nos negócios e 
profissões 
 • O reconhecimento do valor de todas as ocupações úteis 
 • A promoção do ideal de servir em todas as atividades profissionais  
 
Como rotariano, o que você pode fazer para colocar estes ideais em prática? 
Considere as seguintes sugestões:  
 
• Fale sobre sua profissão em seu clube e aprenda sobre as profissões de seus 
colegas 
• Utilize suas habilidades profissionais para servir à comunidade 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Você sabe quais são as 

metas deste ano para 

menção Presidencial? 

Clique aqui e saiba 

mais! 

https://www.rotary.org/myrotary/pt/take-action/apply-grants/global-grants
https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/areas-focus-policy-statements
https://www.rotary.org/myrotary/pt/learning-reference/about-rotary/disease-prevention-and-treatment
https://www.rotary.org/myrotary/pt/learning-reference/about-rotary/disease-prevention-and-treatment
https://goo.gl/BdLtPW
https://goo.gl/BdLtPW
https://goo.gl/BdLtPW
https://www.rotary.org/myrotary/pt/news-media/office-president/presidential-citation
https://www.rotary.org/myrotary/pt/news-media/office-president/presidential-citation
https://www.rotary.org/myrotary/pt/learning-reference/about-rotary/disease-prevention-and-treatment


• Pratique sua profissão com integridade e inspire os outros a agirem 
eticamente através de suas próprias palavras e ações 
• Ajude um jovem a alcançar suas aspirações profissionais 
• Oriente e apoie outras pessoas para que se desenvolvam profissionalmente  
 
Se você faz qualquer uma destas atividades, já está realizando Serviços 
Profissionais.  
E se o que te motiva e energiza são os Serviços Profissionais, então você está 
no caminho certo, pois este conceito é a essência do Rotary e o elemento que 
nos distingue de outras organizações do gênero. 

 

Consulte através da nossa área para Download no link abaixo, o manual de 

Introdução aos Serviços Profissionais – 255 – PT. 

Adquira através do nosso Site: www.rotary.org.br 
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. 
 
 

 
Rotary - Código de Conduta – (200-PT) US$ 1,00 
 

   Certificado inscrito com o código de conduta e 

emblema do Rotary em azul Royal e ouro (22 x 28 cm). 
 
 
 

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 
Brayan da Silva: e-mail brayan.dasilva@rotary.org 
 

NOVO NÚMERO DE TELEFONE PARA CONTATO DO BRAZIL OFFICE 
 
Informamos que o nosso novo número de telefone é: 11 3217-2630 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

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 

Estão disponíveis links 

para os tutoriais mais 

utilizados. 

Clique aqui e envolva-se 

http://www.rotary.org.br/index.php?secao=pub2
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
mailto:brayan.dasilva@rotary.org
mailto:ribo@rotary.org
https://goo.gl/k7HC1B
https://goo.gl/k7HC1B
https://goo.gl/k7HC1B

