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ABRIL: MÊS DA SAÚDE MATERNO-

INFANTIL  

Estima-se que 5,9 milhões de crianças menores de cinco anos 

morrem anualmente devido a desnutrição, falta de assistência 

médica e condições precárias de saneamento – problemas que 

podem ser completamente evitados. Nós ampliamos o acesso a 

cuidados adequados, saneamento, educação e oportunidades 

econômicas para garantir a saúde e prosperidade de mães e 

filhos. O Rotary apoia treinamento e práticas em saúde 

materno-infantil, incluindo redução da taxa de mortalidade 

entre menores de cinco anos de idade e a nossa Fundação 

Rotária capacita os rotarianos a atuarem na área de saúde 

materno-infantil ao: 

1. Reduzir a taxa de mortalidade infantil de crianças de menos 
de cinco anos; 

2. Reduzir a taxa de mortalidade materna;  

3. Facilitar o acesso a atendimento e tratamento médico 
essencial para mães e filhos;  

4. Apoiar estudos ligados à saúde materno-infantil.  
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CINCO ETAPAS PARA UMA 

CONFERÊNCIA DISTRITAL DE 

SUCESSO 

Este guia foi 

elaborado 

com base nas 

diretrizes do 

Conselho 

Diretor e dos 

Estatutos e Regimento Interno do RI para auxiliar a 

comissão encarregada de planejar e organizar a 

Conferência Distrital, tendo como propósito 

encontrar maneiras inovadoras e atraentes para 

engajar os participantes. O guia pode ser adaptado 

para atender às necessidades e costumes do seu 

distrito. Clique aqui e saiba mais! 

CELEBREMOS A SEMANA 

INTERNACIONAL DO SERVIR 

Entre 25 e 31 de março, o Rotary se junta a outras 

ONGs na celebração da Semana Internacional do 

Servir, algo natural para voluntários como você, que 

trabalham por melhores condições de vida de outras 

pessoas. Inspirado pelo espírito rotário de servir à 

humanidade, convide membros de outra 

organização local semelhante à nossa para que 

juntos voluntariem em uma iniciativa. Acesse 

recursos pelo site: weekofservice.org  

RECURSOS PARA CELEBRAR O 

CENTENÁRIO DA FUNDAÇÃO 
Foram incluídos novos recursos promocionais no 

site do centenário da Fundação Rotária: um livreto 

do centenário e uma linha do tempo. Essas 

ferramentas, juntamente com o kit do centenário, 

podem ajudá-lo a comemorar o centésimo 

aniversário da nossa Fundação na sua região. Veja e 

baixe os materiais, clicando aqui. 

EXPLICAÇÕES SOBRE O LEMA 

2017-18 

 

 

 

 

Saiba porquê o Presidente Eleito Ian Riseley 

escolheu o lema O ROTARY FAZ A DIFERENÇA. 

Clique aqui. 

 

DICAS DE COMO GANHAR A 

MENÇÃO PRESIDENCIAL 2016-

17 

Seu clube pode ganhar a Menção Presidencial por 

alcançar as metas que contemplam crescimento do 

quadro associativo, criação de projetos sustentáveis, 

aumento de doações à Fundação Rotária e promoção 

da conscientização comunitária sobre o Rotary. 

Clique aqui. 

CREDENCIAIS PARA A 

CONVENÇÃO 
As credenciais para a Atlanta, EUA já foram 

enviadas por e-mail a todos os clubes. O clube 

deverá imprimir o certificado e entregá-lo ao seu 

delegado para que leve-o consigo à Convenção.    

Se o seu clube não recebeu ou não puder imprimir o 

certificado, providencie uma carta em papel 

timbrado do clube (se disponível) ao delegado que 

for participar da Convenção, indicando seu nome e 

número de associados que seu clube tinha em 01 de 

janeiro de 2017. Se o seu clube não tiver 

representantes na Convenção desconsidere.  

PORQUE PERTENCER AO ROTARY? 

Cidadão do Mundo: Todo rotariano usa um 

distintivo que diz: “Rotary International” e é bem 

recebido e incentivado a participar das reuniões 

de mais de 31.000 clubes e 199 países e regiões 

geográficas. São poucos os lugares do mundo que 

não contam com um Rotary Club. No Rotary 

fazemos amigos na comunidade local e mundial. 

https://my.rotary.org/pt/document/five-steps-successful-district-conference
https://weekofservice.org/?lang=pt-pt
http://centennial.rotary.org/pt
http://centennial.rotary.org/pt/promotional-resources
http://www.highroadsolution.com/file_upload_2/files/lema1718.pdf
https://my.rotary.org/pt/news-media/office-president/guide-earning-presidential-citation-your-rotary-club
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLrZGl2efSAhXDDpAKHUiTCO0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.logodesignderby.co.uk%2F&psig=AFQjCNFhp9Z-w4vtfIsTibFpUD3JWxqdjQ&ust=1490189080330510


MULHERES NO ROTARY 
As mulheres têm desempenhado um papel 

fundamental no Rotary International e em 

comemoração ao mês das mulheres o Diretor de RI 

2015-17, José Ubiracy Silva, está promovendo uma 

campanha para admissão da mulher em Rotary. 

Clique aqui para ver a mensagem do Diretor. 

Vamos aumentar nossas bases com o ingresso de 

Rotarianas! 

 

AJUDE A CONSTRUIR UM 

LEGADO 

Deixar um legado é uma 

maneira fantástica dos 

doadores apoiarem a Fundação 

Rotária sem realizar a 

contribuição agora. 

Futuramente, sua doação é 

encaminhada ao Fundo de 

Dotação da Fundação, 

concretizando por muitas 

gerações a sua visão de um 

mundo melhor. Aqui no Brasil a 

única possibilidade disponível 

de legado é incluir nossa 

Fundação como beneficiária em 

testamento. Se essa ideia lhe é interessante, bastam 

2 passos para concluir tal tipo de doação: (1) Enviar 

uma cópia do testamento que revele a inclusão da 

Fundação e (2) Mandar por email o formulário 

disponível aqui completo e assinado. Se o valor 

doado em testamento for de U$1.000, o doador se 

torna benfeitor. Se for de US$10.000 ou mais, o 

doador se torna Membro da Sociedade de Doadores 

Testamentários, por seu compromisso com o futuro 

da Fundação. Oportunidades especiais de fundos 

com o nome do doador ou de outra pessoa estão 

disponíveis para doações de US$ 25.000 ou mais. 

Um compromisso com a Fundação em seu 

testamento não custará um centavo hoje, mas 

continuará crescendo e nutrirá seus programas 

favoritos do Rotary no futuro. Converse com sua 

familia e consultor jurídico/financeiro a respeito; e 

obtenha mais informações aqui.  

PROGRESSO DOS NOSSOS 

SUBSÍDIOS EM 2016-17 

Neste ano rotário 2016-17, até 7 de 

fevereiro, 389 Subsídios Distritais 

foram aprovados, totalizando 

US$23.907.188 investidos no bem ao 

redor do mundo. A Fundação Rotária 

aprovou também 656 Subsídios 

Globais, cumulando US$45.080.021 

em financiamentos. Para mais informações sobre o 

andamento dos nossos subsídios em 2016-17, clique 

aqui ou clique aqui para iniciar seu próprio subsídio. 

Com os nossos subsídios, podemos dar vida a 

milhares de projetos e iniciativas, que vão desde o 

fornecimento de água limpa à promoção da paz no 

mundo. 

SELEÇÃO DE REPRESENTANTE 

E SUPLENTE DO COL 

Os distritos devem selecionar um Representante e 

um Suplente para o Conselho de Legislação 2017-

20. Os nomes selecionados pelo distrito devem ser 

encaminhados ao RI até 30 de junho de 2017 através 

do  link personalizado recebido pelo Governador. 

Informações completas sobre as qualificações e 

deveres dos representantes, bem como os 

procedimentos para a seleção, estão no material 

Seleção do Representante Distrital e no Regimento 

Interno do RI, Artigo 9. 

Clique e confira a 
Agenda do Presidente 

http://www.highroadsolution.com/file_uploader2/files/benditasmulheres2017.pdf
https://my.rotary.org/pt/document/your-rotary-legacy-doing-good-world-beyond-your-lifetime
https://my.rotary.org/pt/document/your-rotary-legacy-doing-good-world-beyond-your-lifetime
http://www.highroadsolution.com/file_uploader2/files/february2017graphs_pt.pdf
http://www.highroadsolution.com/file_uploader2/files/february2017graphs_pt.pdf
https://www.rotary.org/pt/our-programs/grants
http://echo4.bluehornet.com/ct/91456820:70akljbxN:m:1:2573322935:5B1F65A030E576D4789C74F99F260168:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/91456821:70akljbxN:m:1:2573322935:5B1F65A030E576D4789C74F99F260168:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/91456821:70akljbxN:m:1:2573322935:5B1F65A030E576D4789C74F99F260168:r
https://goo.gl/B2Jv4y
https://drive.google.com/file/d/0B05Xyo0rvvD0bFZiRmNLR1lMU3M/view?usp=sharing


PER CAPITA SEMESTRAL: 

JANEIRO 2017 

O prazo final para realizar o pagamento da per 

capita de Janeiro é 30 de Abril de 2017. Após essa 

data clubes em débito serão automaticamente 

desativados. 

Caso não tenha recebido a fatura, a segunda via está 

disponível no “My Rotary”, basta fazer o login e 

clicar em -> Gestão -> Administração de clubes e 

distritos -> Clubes -> Fatura do clube -> Downloads 

-> Fatura atual. O pagamento deverá ser feito 

preferencialmente via boleto bancário seguindo os 

passos localizados no rodapé da fatura. 

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. 

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. 

RECURSOS E MATERIAIS 

Torne seu pagamento ao departamento de 

publicação mais ágil e prático através do sistema de  

emissão de boletos disponível no   

www.rotary.org.br  

Dúvidas: Clarita Urey: clarita.urey@rotary.org 

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 

 

Manual de Comissões Distritais 

Está disponível em PDF, não deixe de 

conferir todos este material funda-

mental para a gestão distrital. 

Confira clicando aqui.  

 

Manual de Procedimento-2016 

(035-PT) - US$ 6,00 

Ajuda líderes de Clubes e Distritos a 

compreender normas, procedimentos 

e documentos estatutários do RI 

relevantes à sua função. 

 

Garrafa de Aço Inoxidável do 

Rotary (3020-MUP) - US$ 14,00 

Garrafa de 600ml com logo do Rotary. 

 

 Garrafa Térmica do Rotary 
(3002-MUP) – US$ 22,00 

Garrafa de 503ml, na cor branca, com 
o logo do Rotary e mantém a 
temperatura por 12h para bebidas 
quentes e 24h para bebidas frias. 

 

O Que é o Rotary? (cartão de 

bolso) - Pacote c/ 50 Unidades 

(419-PT) – US$ 4,00 

Prático cartão com respostas para 

perguntas frequentes sobre a 

organização e o âmbito de atuação do 

Rotary, sendo ideal para distribuição a 

não-rotarianos. 

Clique e saiba mais 

http://www.rotary.org.br
mailto:clarita.urey@rotary.org
https://my.rotary.org/pt/document/lead-your-district-committee-chair
https://goo.gl/7G2aR0

