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RI CRIA FUNDO EM HOMENAGEM A 

PRESIDENTE SAM OWORI 

Sam Owori, presidente eleito do Rotary International, faleceu 

inesperadamente por complicações pós-cirúrgicas na quinta-

feira, dia 13 de Julho. Sam era associado do Rotary Club de 

Kampala, em Uganda há 38 anos. Sam era membro da 

Comissão Regional Pólio Plus da África e da Comissão 

Internacional Pólio Plus. 

“O Rotary é um estilo de vida para mim – alicerçado em um 

valor intrínseco e responsabilidade pelo semelhante”, disse 

Sam no ano passado. “Estou altamente satisfeito em saber que, 

por meio do Rotary, sou capaz de ajudar muitas pessoas.” 

“Sam era uma pessoa extremamente especial, e sua morte 

súbita é uma grande perda para o Rotary, para Uganda e 

também para o mundo”, afirmou Riseley. Contribuições feitas 

em memória dele serão direcionadas ao Sam F. Owori 

Memorial to Polio, um fundo estabelecido para homenagear 

seu compromisso com a erradicação da doença. Para fazer uma 

contribuição, clique aqui. 
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AGOSTO MÊS DO DQA E DE 

NOVOS CLUBES 

No mês de agosto damos uma atenção especial ao 

nosso quadro associativo.  

Nossa organização oferece uma vasta variedade de 

materiais de referência para apoiá-lo na retenção e 

desenvolvimento do quadro associativo. Acesse 

rotary.org ou entre em contato com o escritório de 

RI no Brasil. 

Outra fonte de informação são os líderes distritais. 

Entre em contato com o governador assistente, 

Coordenadores de Rotary, a Comissão Distrital de 

Desenvolvimento do Quadro Associativo ou o 

governador para sugestões e soluções de como 

tornar seu clube mais dinâmico. 

QUER SER MEMBRO DA 

SOCIEDADE PAUL HARRIS? 

Membros da Sociedade Paul 

Harris (PHS) são os indivíduos 

que se comprometem a fazer 

contribuições de US$ 1.000 ou 

mais todo e cada ano rotário para o 

Fundo Anual, Pólio Plus ou 

subsídios aprovados da nossa 

Fundação. Essas doações podem 

ser feitas de maneira única ou 

cumulativa – via boleto bancário 

(www.rotary.org.br/contribua) ou 

cartão de credito (www.rotary.org/

give) – e contam para obter 

reconhecimentos Paul Harris (inclusive safiras / 

rubis) e Major Donor. Nosso programa de doações 

periódicas via cartão de crédito, o Rotary Direct, 

pode ser uma oportunidade nesta iniciativa, pois o 

doador pode optar por doar R$300-350 

mensalmente, por exemplo, completando com maior 

facilidade seu compromisso junto a PHS ao fim do 

ano. Veja mais informações sobre a PHS clicando 

aqui e consulte o Coordenador da Sociedade no seu 

distrito para aderir à sociedade.  

RC CENTRAL PASSA POR 

UPGRADE APÓS 5 ANOS 

Quando o Rotary Club Central foi lançado em 2012, 

ele revolucionou o processo de definição e 

monitoramento de metas para os clubes e distritos, 

deixando de lado a necessidade de preencher 

formulários impressos e guardar caixas e mais 

caixas de documentos. 

Com o Rotary Club Central, os clubes passaram a ter 

uma maneira mais eficaz de quantificar seu impacto 

local e global, sobretudo nas áreas de quadro 

associativo, serviços e doações à Fundação Rotária.  

Mas com os avanços tecnológicos, em poucos anos a 

ferramenta começou a deixar a desejar. Os 

rotarianos queriam uma plataforma mais rápida e 

fácil de usar – era hora de um upgrade! 

Em julho, foi lançada a nova versão do Rotary Club 

Central, com um design completamente novo e uma 

interface mais moderna. O carregamento das 

páginas ficou mais veloz, a navegação mais intuitiva 

e os gráficos mais fáceis de entender. 

Aprenda mais sobre a nova ferramenta na Central de 

Aprendizado do site rotary.org 

Clique e confira a 
Agenda do Presidente 

PORQUE PERTENCER AO ROTARY? 

Programas famíliares: O Rotary oferece 

um dos mais abrangentes programas de 

intercâmbio de jovens do mundo, patrocina 

clubes em escolas secundárias e 

universitárias para os futuros rotarianos. 

http://www.rotary.org.br/doe
https://www.rotary.org/myrotary/pt/paul-harris-society
https://www.rotary.org/myrotary/pt/paul-harris-society
https://goo.gl/B2Jv4y


VAMOS ACABAR COM A PÓLIO!  
Líderes globais e grande 

doadores reafirmaram seu 

compromisso com o fim da 

poliomielite na nossa 

última Convenção. Rotary, 

Fundação Bill e Melinda 

Gates e cerca de 20 países 

prometeram doar mais de 

$1 bilhão à erradicação da 

paralisia infantil. As 

promessas de doação 

anunciadas reduzirão 

drasticamente a lacuna de 

financiamento de $1,5 bilhão que os parceiros na 

Iniciativa Global de Erradicação da Pólio afirmam 

ser uma necessidade real para reduzir os casos da 

doença mundialmente. Nunca antes foram 

registrados tão poucos casos de pólio como em 

2017. Bill Gates, copresidente da Fundação Bill e 

Melinda Gates, disse que a erradicação da paralisia 

infantil será uma das maiores conquistas da 

humanidade. Saiba mais clicando aqui e não deixe 

de dar seu apoio nesta reta final! 

PER CAPITA RI JULHO 2017 – 2ª 

VIA DA FATURA 

Caso não tenha recebido a fatura da per capita de 

Julho, e deseja obter uma segunda via, basta acessar 

o My Rotary, fazer o login e clicar em: Gestão -> 

Administração de clubes e distritos -> Clubes -> 

Fatura do Clube-> Downloads -> Fatura atual. A 

fatura é em dólar, para ter o valor em real basta 

multiplicar o valor total demonstrado pelo valor da 

taxa do dólar rotário do mês do pagamento. 

Os pagamentos devem ser feitos preferencialmente 

via boleto bancário, para realizar a emissão é 

necessário seguir o passo-a-passo que fica localizado 

no rodapé da própria fatura no campo “MÉTODOS 

DE PAGAMENTO” abaixo do detalhamento do valor 

a pagar.  

Os clubes possuem 120 dias para quitarem duas 

cotas, isso significa que clubes que não efetuarem o 

pagamento da per capita de Julho até 30 de Outubro 

serão desativados. 

CDS REALIZA WEBINAR EM 

APOIO A PROJETOS DE 

CLUBES 

Em julho a Equipe de 

Suporte a Clubes e 

Distrito do RI Brazil 

Office realizou um 

webinar sobre como 

aproveitar ao máximo 

os Grupos de Discussão, 

o Rotary Ideas e o 

Rotary Showcase com mais de 700 inscrições. 

Nesta apresentação foi abordada a importância das 

ferramentas que o RI desenvolveu para apoiar os 

projetos do clube, orientações sobre a utilização e 

esclarecimento de dúvidas com grande 

interatividade dos participantes. Clique aqui e 

assista à gravação. 

VOZES DO ROTARY 

Você sabia que temos um blog novo chamado Vozes 

do Rotary? Para acessá-lo, entre em rotary.org/pt, 

passe o cursor sobre “Notícias” e clique em “Blog”.  

INCREMENTO NO NÚMERO DE 

CLUBES 100% ONLINE 

245 clubes 

reconhecidos e mais 

de 4.800 contas 

criadas no período 

da iniciativa. 

Confira a lista de 

clubes 100% online: 

https://www.rotary.org/pt/polio-pledges-2017-convention?adbsc=socialrotary171594771&adbid=1469644429722305&adbpl=fb&adbpr=296271107059649
https://vimeo.com/224693770
https://vimeo.com/224693770
https://drive.google.com/file/d/0B05Xyo0rvvD0bFZiRmNLR1lMU3M/view?usp=sharing


DIA MUNDIAL DE COMBATE À 

POLIO 
Chegou a hora de 

começarmos a pensar 

no Dia Mundial de 

Combate à Pólio, 24 

de outubro.  

No ano passado, o 

Brasil fez bonito e 

ficou em primeiro 

lugar na lista de 

países com o maior 

número de eventos cadastrados no site 

endpolio.org/pt. E este ano, queremos repetir a 

dose! 

A partir do dia 20 de julho, inclua seu evento, 

atividade ou ação no site e participe dessa grande 

campanha rotária em prol de uma causa a que tanto 

nos dedicamos. Mostre que você e seu clube ou 

distrito também são defensores da erradicação da 

pólio! 

PRESIDENTE IAN APOIA A 

SUSTENTABILIDADE 
Isso tem sido 

a base sobre a 

qual 

realizamos 

nossos 

serviços 

humanitários. 

Uma maneira 

pela qual 

podem 

contribuir é por meio de sua iniciativa de plantio de 

árvores. Ele pede que plantem de uma a três árvores 

para cada associado do clube até o Dia Mundial da 

Terra, 22 de abril de 2018. O Grupo Rotarianos em 

Ação pela Sustentabilidade Ambiental é um 

excelente recurso que pode ajudá-los. Compartilhem 

seu progresso on-line usando a hashtag 

#pledgetoplant. 

RECURSOS E MATERIAIS 

Pagamento descomplicado através do sistema de  

emissão de boletos disponível no   

www.rotary.org.br 

 

Dúvidas: 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 

 

Lenço da Fundação 

Rotária - Lenço do Ano 

Rotário 2017-2018. (Código: 

TRFSCRF2017) - US$ 

50,00 

  Lenço da Fundação Rotária 

na cor azul com borda 

listrada branca e amarela. 

100% Seda, feito a mão, 

inclui etiqueta na parte de 

trás com a frase “Celebrating 

the 2ndCentury of 

TRF” (Celebre o 2° século da 

Fundação Rotaria). 

O lucro obtido com a venda 

será destinado à Fundação, 

mas não dá direito a 

reconhecimento individual.  

 

Gravata da Fundação 
Rotária - Gravata do Ano 
Rotário 2017-2018- (Código: 
TRFTIE2017) – US$ 
50,00 

Gravata de seda azul 
estampada com logotipos da 
Fundação Rotária 
Rotary. Inclui etiqueta na 
parte de trás com a frase 
“Celebrating the 2ndCentury 
of TRF” (Celebre o 2° século 
da Fundação Rotaria). 

O lucro obtido com a venda 
será destinado à Fundação, 
mas não dá direito a 
reconhecimento individual. 

http://rotary.msgfocus.com/c/1fEX7eZAFWhzbVBgIYDWeURbN
http://rotary.msgfocus.com/c/1fEX7eZAFWhzbVBgIYDWeURbN
http://rotary.msgfocus.com/c/1fGtnKmZjriish3Byh1i1aTr4
mailto:clarita.urey@rotary.org
https://www.rotary.org.br/iframes/ifr_pub1J.php#name1
https://www.rotary.org.br/iframes/ifr_pub1J.php#name1
https://www.rotary.org.br/iframes/ifr_pub1J.php#name1
https://www.rotary.org.br/iframes/ifr_pub1J.php#name1

