
Nesta edição: 
(clique no assunto) 
 
Ano Novo Fazendo o Bem 

Nova Central de Subsídios 

Per Capitas - Janeiro 2017  

Campanha Distrito 100% 

Celebre o Novo Rotary Club 

Novo Site 

Iniciativa Meu Clube é Online 

Recursos e Materiais  

E muito mais... 

ENTRE EM AÇÃO: www.rotary.org/pt 

Os princípios básicos do Rotary destacam a importância 

do trabalho como meio digno de ganhar a vida, além dos 

benefícios para a sociedade quando seus membros 

maximizam e empregam seus talentos, e concretizam suas 

ambições profissionais. Consequentemente, não é 

nenhuma surpresa quando o desenvolvimento 

profissional seja de grande importância àqueles que se 

associam a um Rotary Club. 

Rotarianos podem cumprir este compromisso por meio de 

atividades que melhorem seus conhecimentos, orientando 

e treinando outros para encontrar emprego e ter renda. 

Embora seja difícil dar uma definição clara de Serviços 

Profissionais, eles são um estilo de vida para todo 

rotariano atuante e dedicado, os Serviços Profissionais 

incentivam todos os rotarianos a trabalharem com 

integridade e a usarem seus talentos em prol da 

comunidade. 
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Inicie seu 2017 com o 

pé direito, fazendo 

continuamente o bem 

no Brasil e no mundo 

através do “Rotary 

Direct” - nosso 

programa de doações 

periódicas via cartão 

de crédito. Nele, você 

cadastra seu cartão 

para débitos mensais, 

trimestrais ou anuais 

– no valor que for de 

sua preferência. Para aderir, basta incluir suas 

preferências pessoais de doação e os dados do seu 

cartão no site (clique) ou através do formulario 

disponível aqui. Seu apoio ajuda a desenvolver 

projetos como este da foto, onde foram implantadas 

ações de gestão ecológica de esgoto e 

conscientização ambiental em uma comunidade de 

Fortaleza, no Ceará . 

 

O “Empresa Cidadã” é  um 

programa de contribuições 

empresariais à ABTRF, nossa 

Assoc. Brasileira da The Rotary 

Foundation, através do qual a 

e m p r e s a  a t e s t a  s u a 

Responsabilidade Social ao 

torná-la parceira da Fundação 

Rotária em sua obra reconhecida 

de transformar o Brasil. Para 

participar, a empresa deve 

firmar um termo de adesão e 

realizar contribuição mensal por 

no mínimo 12 meses. De acordo 

com decisão da Diretoria da ABTRF, a partir de 

janeiro de 2017, o valor mínimo da contribuição 

mensal para tal programa será de R$300. Angarie 

empresas parceiras e saiba mais sobre o programa, 

clique aqui. 

Lançada em 14 de 

dezembro de 2016, a 

nova Central de 

Subsídios é mais 

rápida e fácil de 

navegar do que a 

anterior. Veja como 

usar a ferramenta aqui 

e aproveite a inovação 

para mudar vidas 

através de Subsídios 

da nossa Fundação. 

Há muitos materiais de referência desenvolvidos 

para lhe apoiar na elaboração de seus projetos, 

como: 

 Guia sobre Subsídios Globais  

 O ciclo do Subsídio Global 

 Princípios gerais das áreas de enfoque  

 Seis passos para a sustentabilidade 

 Calculadora para Subsídio Global  

 

 

As indicações dos dirigentes de 

Rotary Club para 2017-18 devem ser 

feitas até 30 de dezembro.  

O Distrito que chegar a marca de 

100% de Presidentes e Secretários 

indicados no Meu Rotary será premiado e 

reconhecido no 40º Instituto Rotary de 2017, em 

Atibaia. Clique aqui e confira. Incentive os clubes de 

seu distrito, utilize o passo-a-passo para inserir 

dirigentes (clique). 
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http://www.rotary.org/pt/give
http://www.highroadsolution.com/file_uploader2/files/formulario_rotary+direct.pdf
http://www.abtrf.org.br/empresacidada
https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/how-use-grant-center
https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/guide-global-grants
https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/global-grant-lifecycle
https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/areas-focus-policy-statements
https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/six-steps-sustainability
https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/global-grant-calculator
https://goo.gl/Gy3vNy
https://goo.gl/BdLtPW
https://goo.gl/BdLtPW
https://goo.gl/B2Jv4y


As faturas do 2º semestre deste ano Rotário serão 

encaminhadas via e-mail aos clubes em meados da 

segunda quinzena de Janeiro, e seu valor será de 

USD 28.00 por associado. 

Os clubes terão 120 dias contados de 1º de Janeiro 

(até 30/04/2017) para efetuar o pagamento de suas 

cotas. Importante lembrar que 120 dias é o prazo 

limite para pagamento, e que os meses corretos 

determinados pelo Conselho Diretor de RI para que 

os clubes paguem a per capita semestral são Janeiro 

e Julho. 

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. 

Para garantir o recebimento certifiquem-se de que 

os endereços de e-mail dos dirigentes estejam 

atualizados no My Rotary, e verifiquem também se 

seu provedor de e-mail possui sistema Anti-Spam, 

adicionando nossos e-mails à lista de e-mails 

confiáveis. 

Para informações e esclarecimentos: Carlos Araujo 

(Supervisor Financeiro) carlos.araujo@rotary.org e 

Claudia Silva (Coordenadora Financeira) 

claudia.silva@rotary.org 

A admissão de um novo clube à 

família rotária deve ser algo 

memorável e uma oportunidade 

para apresentar o novo clube à 

comunidade e aos Rotary Clubs 

vizinhos.  

Veja clicando aqui dicas de como 

planejar a logística e o programa 

Neste ano, o Robson Duarte, da 

equipe do RIBO, representou o 

Brasil na corrida “Miles to End 

Polio” em Tucson nos EUA, 

pedalando 169 km no dia 19 de 

Novembro de 2016 em prol da 

nossa campanha pelo fim 

mundial da poliomielite. Sua 

iniciativa conseguiu arrecadar mais de 4mil dólares 

para a erradicação da paralisia infantil.  

 

Em janeiro, quem acessar o Rotary.org descobrirá 

um site novo e contemporâneo, que conta a história 

do Rotary de uma maneira atual e empolgante. Este 

é o primeiro passo de um processo para atualizar 

todo o nosso site: em primeiro lugar o site público, 

Rotary.org, e em segundo o Meu Rotary. 

Algumas das mudanças serão óbvias: um design 

moderno, mas imagens e gráficos para contar nossas 

histórias com uma melhor organização do conteúdo, 

ajudando o leitor a descobrir quem somos e o que 

fazemos. Outras mudanças, como a maior 

velocidade do site, serão surpresas mais do que 

bem-vindas. 

Acreditamos que essas mudanças mostrarão que o 

Rotary está contribuindo para um mundo melhor e 

convencerão possíveis associados e doadores a 

apoiarem nosso trabalho, seja ingressando em um 

clube, voluntariando em um projeto ou doando para 

uma causa. 

Um exemplo do que está por vir em janeiro: em 

nossa página Área de enfoque, através de fotografias 

e de uma linguagem simples e clara, apresentaremos 

nossas causas de forma a engajar pessoas de todos 

os lugares do mundo. Cheque todas as melhorias 

feitas no site Rotary.org 

 

A versão digital já está disponível, clique 

aqui para fazer o download. 
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https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/club-charter-celebrations
https://drive.google.com/file/d/0B05Xyo0rvvD0bFZiRmNLR1lMU3M/view?usp=sharing
https://goo.gl/6E7vXS
https://goo.gl/6E7vXS


 

Qualquer reprodução ou venda não autorizada de 

mercadoria que contenha as Marcas do Rotary 

infringe os direitos de marca registrada do RI. Se 

você acredita que uma pessoa, empresa ou entidade 

rotária esteja vendendo produtos sem a autorização 

do Rotary International, contate a nossa Seção de 

Licenciamento. Clique aqui para ver os contatos. 

 

 

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. 

Dúvidas 

Clarita Urey: clarita.urey@rotary.org 

PORQUE PERTENCER AO ROTARY? 

Informação Atualizada: As reuniões 

semanais de um Rotary Club procuram 

manter os sócios atualizados sobre o que 

está acontecendo na comunidade, no país e 

no mundo. Discutem-se temas variados 

apresentados por palestrantes convidados. 

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 
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ABC do Rotary - Versão 

2012 (363-PT)- US$ 4,55 

Compilação de artigos in-

formativos e de fácil leitura 

sobre a história e programas 

do Rotary escritos pelo ex-

presidente do RI Cliff Dochter-

man (1992-93) para o boletim 

semanal de seu Rotary Club. 

 

Adesivo Masculino e Femi-

nino – Tenho Orgulho de 

Ser Rotariano/Rotariana 

São perfeitos para reconheci-

mento dos membros do clube. 

Disponível em duas opções: 

Masculino - (530M-PT) 

US$1,25 

Feminino - (529F-PT) 

US$1,25 

 

Lidere seu Distrito – 
Comissões (249-PT) – US$ 
3,00 

Antigamente chamado Manual 
das Comissões Distritais, para 
ser usada pelas comissões dis-
tritais nos anos de 2017-20. 

 

Kit Informativo para No-
vos Sócios (Masculino e 
Feminino)Proporciona a no-
vos sócios informações essen-
ciais sobre o RI e a Fundação 
Rotária. Disponível em duas 
opções:Com adesivo masculino 
- (426M-PT) US$4,75 
Feminino - (426F-PT) 
US$4,75  

https://www.rotary.org/myrotary/pt/manage/products-services/licensing
https://goo.gl/qVynrT
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/index.php?secao=pub1#name1

