
 

 

 

 INFORMATIVO 
RI BRAZIL OFFICE Edição 235 

Setembro de 2016 

Nesta edição: 
(clique no assunto) 
 

 Per capta 2016 – Clubes em 

débito 

 39º Instituto Rotary 

 Meu Clube é Online 

 Parceiros Globais 

 Dia Mundial de Combate à 

Pólio 

 Oposições à deliberações do 

COL2016 

 E mais... 

ENTRE EM AÇÃO: www.rotary.org/pt 
 

OUTUBRO: MÊS DO 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 
COMUNITÁRIO 

Cerca de 1,4 bilhão de pessoas vivem com menos de US$1,25 
por dia. Nossos projetos melhoram o desenvolvimento 
econômico e comunitário, dão oportunidades de empregos 
produtivos e decentes para jovens e adultos, e contribuem para 
fortalecer empreendedores e líderes comunitários, sobretudo 
do sexo feminino, em regiões carentes.  

O desenvolvimento econômico e comunitário é uma das seis 
áreas de enfoque do Rotary. Determinar as necessidades e 
recursos locais é um importante ponto de partida para 
qualquer projeto comunitário. Esse procedimento ajuda a 
estabelecer os pontos fortes e fracos, e definir como os 
rotarianos poderão trabalhar com os residentes para atender às 
necessidades existentes.  

Para preparar a comemoração do mês de outubro, clique aqui e 
encontre informações e recursos. 

https://www.rotary.org/myrotary/pt/learning-reference/about-rotary/economic-and-community-development
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ATUALIZAÇÃO DE E-MAILS 

O e-mail do Rotariano é uma das principais 
ferramentas de contato da nossa organização e 
permite a criação de sua identidade no Meu 
Rotary. Por isso, manter a base de dados em dia 
é muito importante. Veja aqui um passo-a-passo 
de como fazer a atualização através do Meu 
Rotary. 

CLUBES EM DÉBITO COM A 
PER CAPITA DE JULHO 2016 

Em 23 de Agosto foram enviadas cartas-
lembrete a todos os Rotary Clubs que ainda não 
quitaram a per capita de Julho 2016. 
Atualmente cerca de 650 clubes do Brasil ainda 
não quitaram suas cotas. É importante lembrar 
que o pagamento deve ser efetuado até a data 
limite de 31 de Outubro.  

Efetuar o pagamento é muito simples, acesse 
nosso site (clicando aqui), vá em Emissão de 
boletos bancários do Rotary International, 
selecione o número do distrito, o nome do clube, 
selecione o tipo pagamento “cota per capita”, na 
tela seguinte preencha o valor a ser pago já 
convertido em reais, e os dados do pagador, 
clique em Gerar Boleto, e ele será apresentado 
na sua tela. Caso não saiba o valor a pagar, ou 
necessite esclarecimentos do valor cobrado, 
basta acessar o My Rotary ->Gestão -> 
Administração de clubes e distritos -> Clubes -> 
Pague ou Veja sua Fatura-> Downloads -> 
Fatura atual. 

Espera-se a 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 mais informações: Carlos Araújo 
(Supervisor Financeiro) 
carlos.araujo@rotary.org e Claudia Silva 
(Coordenadora Financeira) 
claudia.silva@rotary.org  

CLIQUE E CONFIRA A 
AGENDA DO PRESIDENTE 

 

XXXIX INSTITUTO ROTARY DO 
RECIFE FOI SUCESSO 

 

O XXXIX Instituto Rotary do Recife aconteceu de 
25 a 27 de agosto, tendo a abertura solene e o 
coquetel de confraternização na quinta-feira à 
noite.  

O evento que tem como objetivo fornecer 
atualizações sobre normas e programas do Rotary 
e Fundação Rotária, fóruns de discussão e 
oportunidades de companheirismo a líderes de 
distritos e clubes, contou com a participação de 
1.227 inscritos sob a liderança do Diretor do RI 
Convocador José Ubiracy Silva e o Chairman 
Mário de Oliveira Antonino. Foram nove sessões 
plenárias, cinco grupos de trabalho, dois painéis 
expositivos, além de laboratório de informática e o 
lançamento do selo comemorativo do Instituto. 

O evento ainda contou com as participações 
especiais do Presidente do RI John Germ e o 
Chair-Eleito da Fundação Rotária Paul Netzel, que 
gentilmente se colocaram à disposição para 
responder perguntas dos participantes. 

Parabéns à organização e a todos que se dedicaram 
a participar desse grandioso evento! 

PORQUE PERTENCER AO 
ROTARY? 

Crescimento Pessoal: O envolvimento com o 
Rotary favorece o crescimento pessoal na área 
de relações humanas. 

https://drive.google.com/file/d/0B05Xyo0rvvD0QjRIdWZtWVBjR1E/view
http://www.rotary.org.br/
http://www.rotary.org.br/
mailto:carlos.araujo@rotary.org
mailto:claudia.silva@rotary.org
https://goo.gl/B2Jv4y
https://goo.gl/B2Jv4y
https://goo.gl/B2Jv4y
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INICIATIVA PARA 
RECONHECIMENTO DE 
ROTARY CLUB 

 

Foi lançada em 15 de setembro a iniciativa Meu 
Clube é Online, visando reconhecer os clubes que 
alcançarem 100% de associados com cadastro ativo 
no Meu Rotary. 

O Rotary Club que alcançar e manter a meta até 30 
de Dezembro de 2016 será reconhecido. Clique aqui 
e saiba mais  

BUSCANDO PARCEIROS PARA 
SUBSÍDIOS GLOBAIS? 

Você tem um projeto de subsídio global mas ainda 
não tem um parceiro internacional? Poste o seu 
projeto a procura de parceiros em sites 
desenvolvidos com o fim de lhe ajudar nesse 
sentido. Dois clubes do Brasil fizeram contato 
conosco no mês passado informando que 
conseguiram parceiros para seus projetos no site.  
Utilize também o Rotary Ideas para procurar 
parceiros. Clique aqui para saber mais. 

24 DE OUTUBRO: DIA 
MUNDIAL DE COMBATE À 
PÓLIO 

 

Celebre o Dia Mundial de Combate à Pólio! Use as 
mídias sociais, fale com governantes, realize e 
divulgue um evento comemorativo. Neste ano, tal 
dia tem ainda mais relevância frente ao registro de 
dois novos casos de pólio na Nigéria – país onde a 
doença não era diagnosticada desde 2014. Vamos 
reiterar e reforçar nossos empenhos agora que 
estamos na reta final da erradicação desse mal. 
Use os links abaixo para encontrar recursos 
adicionais para sua comemoração: 

• Acesse Kit de recursos 
• Cadastre seu evento 
• Faça uma doação pelo combate a Pólio  

FUNDAÇÃO ROTÁRIA É 
RECONHECIDA POR SUA 
EXCELÊNCIA! 

A Fundação Rotária recebeu a 
classificação mais alta da Charity Navigator, um 
dos maiores e mais prestigiados avaliadores 
independentes de organizações sem fins lucrativos 
dos Estados Unidos. Nos resultados divulgados em 
1 de setembro, a Fundação Rotária ganhou o 
máximo de 100 pontos, tanto por sua boa gestão 
financeira, como por seu compromisso com 
prestação de contas e transparência. Essa 
classificação reflete o quão eficientemente nossa 
Fundação usa suas doações e gere seus programas 
e serviços. 

 

Clique aqui para obter 

auxílio nas tarefas de 

clubes ou distritos no 

Meu Rotary. 
 

PASSO A 

PASSO 

MEU ROTARY 

 

https://goo.gl/qVynrT
https://goo.gl/qVynrT
http://www.matchinggrants.org/
http://www.ideas.rotary.org/
http://www.rotary.org/grants
http://www.endpolio.org/pt/worldpolioday/#resources
http://www.endpolio.org/pt/worldpolioday/#overview
http://www.rotary.org.br/contribua
https://www.charitynavigator.org/index.cfm?bay=search.summary&orgid=4553
https://www.charitynavigator.org/index.cfm?bay=search.summary&orgid=4553
http://www.highroadsolution.com/file_uploader2/files/links.pdf
http://www.highroadsolution.com/file_uploader2/files/links.pdf
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RI Brazil Office 
Rua Tagipuru, 209 

São Paulo/ SP 01156-000 

De 2ª a 6ª feira das 8 às 17hs 

11 3217 2630 

www.rotary.org.br 

ribo@rotary.org 

 

 

CATÁLOGO DO XXXIX 
INSTITUTO DO RECIFE 

Por solicitação do Diretor do RI José Ubiracy Silva, 
informamos aos inscritos no Instituto Rotary do 
Recife que não receberam o Catálogo dos 
participantes, poderão solicitá-lo, na versão 
impressa e/ou CD, diretamente ao Co Ricardo 
Mesquita – ricardo.gm.mesquita@gmail.com  

OPOSIÇÕES A DELIBERAÇÕES 
DO COL 

O prazo para registro de oposição às legislações 
adotadas pelo Conselho de Legislação de 2016 
venceu em 15 de agosto de 2016 e não houve número 
suficiente de votos para a anulação de nenhuma 
delas (5% do total de votos ou 2.606 votos). A 
emenda mais votada para anulação (409 votos) foi a 
relativa ao aumento da per capita de RI. Todas as 
demais propostas receberam menos de 200 votos. 
Clique aqui para acessar. 

SEMANA ALUMNI RECONNECT: 
RETRIBUINDO AO ROTARY 

Entre 9 a 15 de outubro, convide os alumni (ex-
participantes de programas rotários) do seu clube e 
distrito para um evento local, em celebração a 
Semana Alumni Reconnect. No ano passado, alumni 
de mais de 25 países se reconectaram com a nossa 
organização durante essa semana de comemoração. 
Em tal ocasião, Bolsistas Rotary pela Paz 
participaram de debates, ex-participantes do 
intercâmbio de jovens receberam prêmios e uma 
associação de alumni realizou uma gincana para 
angariar fundos para nossa campanha de combate a 
Pólio. Participem! 

RECURSOS E MATERIAIS 

 

Garrafa de Aço 

Inoxidável do Rotary     

(RTRYBTL MU)- US$ 

14,00 

Garrafa promocional 

com logo do Rotary, 

tampa de rosca de 

polipropileno e faixa de 

silicone, 600 ml. 

 

 

Livro - Fazendo o 

Bem no Mundo - A 

história dos 100 anos da 

Fundação Rotária.  

Disponível em duas 

opções: 

Capa Dura - (929-PT) 

US$40,00 

Edição de luxo- 

encadernada em Couro 

e Borda Dourada -  

(928-PT) US$100,00  

 

 

Cartões Com Fotos  

(PHTONTCRD-MU) – 

US$ 18,00  

Jogo de 8 cartões 

fotográficos de projetos 

das diferentes áreas de 

enfoque. 

 

 

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. Clique aqui 

 

Dúvidas 

Clarita Urey: clarita.urey@rotary.org 

Você Sabia? 
 

Temos um livro de ideias para a criação de 
materiais com imagens do Rotary... Clique 

aqui e acesse o Livro de Ideias. 

http://www.rotary.org.br/
mailto:ribo@rotary.org
mailto:ricardo.gm.mesquita@gmail.com
https://www.rotary.org/myrotary/pt/learning-reference/policies-procedures/council-legislation
http://www.rotary.org.br/index.php?secao=pub1#name1
http://www.rotary.org.br/index.php?secao=pub1#name1
http://www.rotary.org.br/index.php?secao=pub1#name1
http://www.rotary.org.br/
http://www.rotary.org.br/index.php?secao=pub1
https://brandcenter.rotary.org/pt-PT/App/AssetDetails/b/www/Asset/Details/790?brand=www&returnUrl=http%3a%2f%2fbrandcenter.rotary.org%2fpt-PT%2fApp%2fAssetSearch%3fpageSize&showadvancedsearch=False&showadvancedsearch=False&showkeywordfilters=True&showkeywordfilters=True&view=Standard&view=Standard&page=1&page=1&k=17&k=17&pageSize=20
https://brandcenter.rotary.org/pt-PT/App/AssetDetails/b/www/Asset/Details/790?brand=www&returnUrl=http%3a%2f%2fbrandcenter.rotary.org%2fpt-PT%2fApp%2fAssetSearch%3fpageSize&showadvancedsearch=False&showadvancedsearch=False&showkeywordfilters=True&showkeywordfilters=True&view=Standard&view=Standard&page=1&page=1&k=17&k=17&pageSize=20

