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Milhões de pessoas são forçadas a se deslocar anualmente 
devido a guerras e violência. Metade das pessoas mortas em 
conflitos armados são crianças e 90% civis.  
 
Nós nos recusamos a aceitar essa realidade. Nossos projetos 
viabilizam treinamentos que promovem a compreensão e dão 
às comunidades as habilidades necessárias para solucionarem 
conflitos. 
 
Por meio de iniciativas humanitárias, bolsas de estudo e dos 
Centros Rotary pela Paz, nossos associados entram em ação 
para abordar as causas dos conflitos, como pobreza, 
desigualdade, tensões entres grupos étnicos, falta de acesso à 
educação e escassez de recursos. 
 
Ajude o Rotary a promover a paz fazendo sua parte ou 
participando do Grupo Rotarianos em Ação pela paz 
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https://www.rotarianactiongroupforpeace.org/C:/Users/oliverad/Documents/Minhas%20fontes%20de%20dados


Uma das principais atribuições dos Dirigentes 

entrantes é estabelecer e reportar as metas do clube 

para 2017-18 no Rotary Club Central. 

Em apoio a esta importante responsabilidade, a 

Equipe de Suporte a Clubes e Distritos lançou a 

Promoção: Metas Rumo à Convenção, que visa 

premiar um Distrito, através do Governador 2017-

18, com uma passagem cortesia para Atlanta, EUA. 

Saiba mais e ajude a impulsionar o seu distrito! 

Clique aqui  

 

Ao acessar o site do escritório 

d o  R I  n o  B r a s i l 

(www.rotary.org.br) e da 

Associação Brasileira da The 

R o t a r y  F o u n d a t i o n 

(www.abtrf.org.br), perceberá 

que as páginas foram 

remodeladas, com tecnologia 

responsiva, podendo ser acessadas através do 

computador, tablets ou smart phones, além de 

contar com um novo layout, conteúdo revisado e de 

simples navegação. 

Onde obter a fatura do clube?  A 2ª via da 

fatura fica sempre disponível no “Meu Rotary” para 

isso basta acessar com login e senha e clicar em: 

Gestão -> Administração de clubes e distritos -> 

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

atual. 

A fatura está em Dólar, como fazer para 

obter o valor a ser pago em reais? Para 

encontrar o valor em reais basta multiplicar o valor 

total da fatura pelo valor da taxa do dólar rotário 

do mês do pagamento. É possível encontrar a taxa  

clicando aqui.  

Como gerar o boleto para pagamento? Basta 

acessar a página (clique) -> Selecione o distrito-> 

Selecione o clube->Selecione o tipo de pagamento 

“Cota per capita”->Preencha o número de membros-

> Preencha o valor em Reais-> Preencha as 

informações do pagador->Clique em gerar Boleto. 

Qual prazo para pagamento? Os clubes 

possuem 120 dias para quitarem duas cotas, isso 

significa que clubes que não efetuarem o pagamento 

da per capita de Janeiro até 30 de Abril serão 

desativados. 

Para informações e esclarecimentos:  

 - Carlos Araújo (Supervisor Financeiro) 
carlos.araujo@rotary.org 

PORQUE PERTENCER AO ROTARY? 

Diversão : O Rotary também oferece 

diversão. Todas as reuniões semanais, 

projetos de clube e atividades sociais e o 

serviço são interessantes e divertidas. Além 

disso, prestar serviços também é divertido.  

http://www.highroadsolution.com/file_uploader2/files/text_rcc_anexo_2016_dw.pdf
https://www.rotary.org.br/
http://www.rotary.org.br/index.php?secao=bto2
mailto:carlos.araujo@rotary.org
https://drive.google.com/file/d/0B05Xyo0rvvD0bFZiRmNLR1lMU3M/view?usp=sharing


Agora para a  f lâmula de 

reconhecimento aos clubes “100% 

de Doadores à Fundação Rotária”, 

além de atingir uma média de 

doação de US$ 100 per capita à 

Fundação a qualquer destinação, 

todos os associados devem ter uma 

contribuição à Fundação de ao 

menos US$ 25,00. Para a flâmula “Todos os 

Rotarianos, Todos os Anos”, todos os associados  

devem ter uma contribuição à Fundação de ao 

menos US$ 25,00 ao fundo anual e  ter uma média 

de doação de US$ 100,00 per capita ao mesmo 

fundo. 

Nesse ano rotário a nossa 

Fundação completa 100 anos, 

aproveite esse marco para 

conhecer mais sobre a história 

da Fundação, fazer um projeto 

através dos subsídios distritais 

ou globais, mostrar os seus 

projetos, realizar algum evento 

em comemoração ao centenário em sua região. 

Saiba mais sobre o Centenário da Fundação e como 

participar aqui. 

A inscrição online para a bolsa já está 

ab er t a  e  n es s e  a no  es t amo s 

disponibilizando uma nova ferramenta 

para essa finalidade.  

Anualmente, outorgamos até 100 

bolsas de estudo dos Centros Rotary 

pela Paz a profissionais do mundo 

inteiro, sendo 50 para o programa de 

mestrado e 50 para o curso de 

aperfeiçoamento profissional em 

universidades renomadas de diversos países. 

Os distritos devem endossar as inscrições de seus 

candidatos até o dia 1 de julho. 

Participe divulgando a Bolsa em sua região e 

apresente os candidatos ao seu distrito para que 

possam concorrer. 

 - Conheça mais sobre essa bolsa clicando aqui. 

 - Informe-se sobre o processo de inscrição – 

disponível aqui.  

 

 

Em parceria com a American Airlines, a Flytour 

Eventos – agência oficial de viagens do Rotary no 

Brasil, negociou um desconto especial para a sua ida 

à Convenção em Atlanta no próximo mês de junho. 

Para viagens com o destino Atlanta entre os dias 08 

e 21 de junho de 2017, voando American Airlines e 

comprando pela Flytour Eventos, o rotariano 

ganhará um desconto de 8% sobre a menor 

tarifa de sistema, via o Rotary Global 

Rewards. Além disso, é possível parcelar o valor 

com o cartão de crédito em até 5x sem juros e, a cada 

bilhete emitido, o Rotary International também 

ganhará um valor de doação. 

Para se beneficiar do desconto, o Rotariano deverá 

fazer o login no Meu Rotary e acessar o Espaço 

do Associado. Ao preencher seus dados de contato 

a Flytour entrará em contato diretamente e validará 

o desconto. Clique aqui e saiba como pesquisar 

ofertas no Rotary Global Rewards. 

https://www.rotary.org.br/download/2016-Novembro-do-centenario.pdf
https://my.rotary.org/pt/get-involved/exchange-ideas/peace-fellowships
https://my.rotary.org/pt/get-involved/exchange-ideas/peace-fellowship-application
https://drive.google.com/file/d/0B05Xyo0rvvD0V0NOT2VXUjFVMEU/view
https://drive.google.com/file/d/0B05Xyo0rvvD0V0NOT2VXUjFVMEU/view
https://goo.gl/B2Jv4y


 

O 40.º Instituto Rotary do Brasil ocorrerá de 31 de 

agosto a 2 de setembro de 2017, em Atibaia-SP, no 

Bourbon Convention & Spa Resort.  

Aproveite as condições especiais de inscrição até 

31/03/2017  

- Rotariano - R$ 440,00 
- Cônjuge - R$ 220,00 
- Convidados (membro da família acima de 18 anos) 
R$ 50,00 

Inscreva-se agora mesmo clicando aqui 

Se você ou seus familiares tem seguro com a Porto 

Seguro, Azul ou Itaú, não se esqueça de apoiar à 

nossa Fundação, sem ter custos adicionais, via 

‘Seguro Solidário’. Veja mais informações clique 

aqui.  

 

Pedidos 

Torne seu pagamento ao departamento de 

publicação mais ágil e prático através do sistema de 

e m i s s ã o  d e  b o l e t o s  d i s p o n í v e l  n o  

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 

 

Ímã de Foto 

(PHTOMGNT-MU)- 

US$ 8,00 Jogo com 4 

ímãs, vindo em uma caixa 

de presente. 

 

Ímã de Foto - História 

(PHTOMGNT-H-MU)- 

US$ 8,00 Jogo com 4 

ímãs histórico, em uma 

caixa de presente. 

 

Ímã Para Carro (3000-
MU) – US$ 8,00 Com as 
duas cores do Rotary (azul 
e amarelo). Afixa facilmen-
te a qualquer superfície 
metálica. 

 

Pins Água e Saneamen-

to - Pacote c/ 100 Uni-

dades (970-MU) – US$ 

80,00 Pins de lapela mag-

néticos de prata e azul que 

mostram apoio à Área de 

enfoque da Água e do Sa-

neamento. 

 

http://www.institutorotarybrasil.org.br/cadastro.html
http://www.abtrf.org.br/seguro
http://www.abtrf.org.br/seguro
https://goo.gl/Gy3vNy
https://goo.gl/Gy3vNy

