
Nesta edição: 
(clique no assunto) 
 
Porque usar  o Rotary Club Central? 

Per capita de Janeiro 

Brasileiros selecionados para bolsa 

Campanha Distrito 100% 

Moradias para Subsidio Global 

Doe para a Fundação neste ano! 

Iniciativa Meu Clube é Online 

Recursos e Materiais  

E muito mais... 

ENTRE EM AÇÃO: www.rotary.org/pt 

Além da erradicação da pólio, que é a principal prioridade 

da nossa organização, trabalhamos para combater outras 

doenças, como a Aids e malária, e a fornecer tratamento 

médico a comunidades carentes. Assim, proporcionamos 

clínicas ambulantes, treinamos médicos e enfermeiros de 

países em desenvolvimento, e construímos infraestruturas 

médicas para beneficiar pessoas de baixo poder aquisitivo. 

 

Há diversas maneiras de apoiar a prevenção e o 

tratamento de doenças, como oferecer bolsas de estudo, 

imunizar crianças e melhorar o acesso à água potável. 

Precisamos ajudar na luta contra estes desafios globais e 

dar o exemplo para que outras pessoas queiram fazer o 

mesmo. 

 

Comemore o mês de dezembro ajudando a prevenir e   

tratar doenças. 
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http://www.endpolio.org/


O Rotary Club Central é a central das metas do 

clube, através da qual os dirigentes de clubes e 

distritos visualizam o progresso do quadro 

associativo, patrocínio de  programas e doações à 

Fundação. 

Todos os anos o desempenho e metas do clube ficam 

registrados, isto facilita a transição dos dirigentes e 

fornece um panorama completo sobre o clube. 

Veja conforme sua função: Visualização para Clubes; 

Visualização Distrital. 

Uma das principais atribuições do Governador 

Eleito é indicar a equipe distrital 2017-18 até 30 de 

dezembro de 2016. 

Período de mandato: 

 Fundação Rotária - 3 anos 

 Atração e Engajamento (DQA) - 3 anos 

 Expansão – 3 anos 

 Finanças - 3 anos (pelo novo sistema de 
alocação) 

 PIJ - 3 anos (recomendado) 

 Rotary Global Rewards - 2 anos (recomendado) 

 Demais cargos: 1 ano 

Familiarize-se com o Manual das Comissões 
Distritais (clique). 

 

Aproximando do próximo semestre rotário e do ciclo 

de per capitas de Janeiro, é essencial que os clubes 

tomem algumas medidas para garantir que a fatura 

seja emitida corretamente: 

Certifique-se que tenha uma conta no Meu Rotary e 

informe qualquer alteração no quadro associativo do 

seu clube até 1º de Janeiro, o mais tardar. Após essa 

data as alterações não serão consideradas para a per 

capita de Janeiro. 

Confirme que todos os dirigentes de clube de 2016-

17 tenham sido reportados e que o Rotary tenha seus 

dados de contato (endereço, e-mail e telefone).  

Importante lembrar que as faturas serão enviadas 

por e-mail a partir da 3ª semana de Janeiro. Assim,  

o clube não receberá nossas comunicações caso os 

dados dos dirigentes estejam incompletos ou 

incorretos.  

Se necessário, a segunda via poderá ser obtida 

através do Meu Rotary, clicando em Gestão -> 

Administração de clubes e distritos -> Clubes -> 

Pague ou Veja sua Fatura-> Downloads -> Fatura 

atual. 

Valor da per capita do RI para Janeiro de 2017: USD 

28.00 por associado representativo ativo em 1º de 

Janeiro. 

Para mais informações: Carlos Araujo (Supervisor 

Financeiro) carlos.araujo@rotary.org e Claudia Silva 

(Coordenadora Financeira) claudia.silva@rotary.org  

 

 

 

PORQUE PERTENCER AO ROTARY? 

Atuação Cívica na Comunidade: A ligação 

com um Rotary Club torna seus associados 

melhores cidadãos. Tipicamente, o Rotary 

Club congrega as pessoas mais atuantes de 

uma comunidade. 

https://goo.gl/T5QnNo
https://goo.gl/Qkcw0B
http://echo4.bluehornet.com/ct/91159940:T1bt5UYN2:m:1:3081019207:A8D1BA03694222D86B39847A39B45A93:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/91159940:T1bt5UYN2:m:1:3081019207:A8D1BA03694222D86B39847A39B45A93:r
https://goo.gl/B2Jv4y


As Bolsas Rotary pela 

Paz são oferecidas 

anualmente para até 100 

pessoas e cobrem custos 

relacionados aos estudos 

nos Centros Rotary pela 

Paz,  que formam 

e s p e c i a l i s t a s  e m 

assuntos de paz e 

resolução de conflitos. 

Nas lista de selecionados 

neste ano, divulgada em Novembro, figuram 

candidatos endossados por 4 distritos brasileiros: 

4310, 4550, 4570 e 4730. Parabenizamos os 

selecionados e chamamos todos os distritos a 

promoverem esse programa. 

Informe-se acessando o Guia sobre Bolsas Rotary 

pela Paz – disponível aqui; 

Veja algumas ideias para recrutar candidatos e 

promover o programa no seu distrito 

aqui. Anualmente, candidatos tem até 31 de maio 

para apresentar toda a documentação e  o distrito 

até 1° de julho para ratificar aquelas que endossar. 

Faça uma doação para os Centro Rotary pela Paz 

aqui. Com isso, você ajuda a alcançar a meta de 

US$150 milhões até 2017 para criar um fundo de 

dotação permamente para esse programa.  

Mostre para nós o seu Interact Club em ação e 

concorra a US$500 para usar no seu próximo 

projeto. Em nosso oitavo ano do concurso de vídeos 

do Interact, pedimos aos clubes que gravem um 

vídeo de 30 segundos a três minutos, clique aqui 

para saber mais.  

Trabalhar com associados potenciais é uma tarefa 

delicada e de muita responsabilidade. Do momento 

que o associado em potencial é identificado ou 

expressou interesse até a sua admissão (ou não), há 

oportunidades de conhecê-lo melhor e também para 

que ele conheça o clube. Encontre clicando aqui 

idéias de como trabalhar com associados potenciais. 

Durante três anos, começando em 1º de janeiro, os 

clubes e distritos poderão usar fundos de Subsídios 

Globais para cobrir a construção de moradias de 

baixo custo e escolas básicas, de acordo com uma 

mudança aprovada pelos curadores em setembro. 

No entanto, a construção deve fazer parte de um 

projeto abrangente relacionado a uma área de 

enfoque. A construção por si só não será elegível. 

Mais informações sobre o assunto serão publicadas 

em breve. 

 

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).  

As midias sociais são uma ferramenta inigualável 

para aumentar a visibilidade do Rotary, dos eventos 

e nossas causas entre um público novo e o público já 

existente. Clique aqui e saiba mais. 

https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/rotary-peace-centers-program-guide-rotarians
https://www.rotary.org/myrotary/pt/take-action/empower-leaders/support-peace-centers
https://www.rotary.org/myrotary/pt/node/18371
https://www.rotary.org/myrotary/pt/news-media/2016-interact-video-awards-now-open
https://www.rotary.org/myrotary/pt/news-media/2016-interact-video-awards-now-open
https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/creating-positive-experience-prospective-members
https://www.rotary.org/myrotary/pt/document/creating-positive-experience-prospective-members
https://goo.gl/Gy3vNy
https://goo.gl/BdLtPW
https://goo.gl/BdLtPW
https://drive.google.com/file/d/0B05Xyo0rvvD0bFZiRmNLR1lMU3M/view?usp=sharing
https://www.rotary.org/myrotary/pt/manage/brand-center/strengthening-rotary-initiative


Promova impacto 

positivo no ano 

novo cadastrando

-se no “Rotary 

Direct” - nosso 

programa de 

d o a ç õ e s 

periódicas via cartão de crédito. Com ele, você pode 

oferecer apoio constante à nossa Fundação, 

escolhendo o valor e a frequência de doação que são 

melhores para você. As contribuições neste 

programa podem ser feitas em Reais; com 

frequência mensal, trimestral ou anual. Para aderir, 

basta incluir suas preferências pessoais de doação e 

os dados do seu cartão em www.rotary.org/pt/give 

ou através do formulario disponível aqui. É uma 

forma simples e segura de investir na construção de 

um mundo melhor.  

 

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 

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 

Você Sabia? 

Que no Brasil 31.784 pessoas estão 

cadastradas no Meu Rotary? Rotarianos e 

Rotaractianos podem se cadastrar e conectar 

com outros associados ao redor do mundo. 

 

Garrafa Térmica do Ro-

tary – (3002 EM) – US$ 

22,00 

 Garrafa de 500 ml, na cor 

branca, com logo do Rotary, 

mantém a temperatura por 

12h para bebidas quentes e 

24h para bebidas frias. 

 

Boné Clássico  -  

(RTRYCAP-RL MU)  - 

US$ 12,00 

 Boné na cor azul com logo-

tipo do Rotary em branco e 

dourado.   Feito em sarja de 

algodão escovado, com tira 

de tecido e fivela regulavél. 

 

 Cartões Com Fotos 

(PHTONTCRD-MU) – 
US$ 18,00 

Jogo de 8 cartões fotográfi-
cos de projetos das diferen-
tes áreas de enfoque. 

http://www.highroadsolution.com/file_uploader2/files/formulario_rotary+direct.pdf
https://goo.gl/qVynrT
http://www.rotary.org.br/index.php?secao=pub1#name1

