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MAIO – MÊS DOS SERVIÇOS À 

JUVENTUDE 

As atividades e os programas do Rotary ajudam na formação e 

no desenvolvimento de líderes em sua comunidade. Capacite os 

jovens através da participação no Interact e Rotaract, incentive 

o envolvimento da comunidade patrocinando um Núcleo 

Rotary de Desenvolvimento Comunitário, compartilhe seus 

conhecimentos como membro de um Grupo Rotarianos em 

Ação e muito mais.    

Patrocine um Rotaract Club 

Patrocine um Interact Club 

Organize um evento RYLA 

Estabeleça uma bolsa de estudo 

Inicie um intercâmbio 

Promova as Bolsas Rotary pela Paz 

Organize um NRDC 

Forme um Grupo de Companheirismo 

Junte-se a um Grupo Rotarianos em Ação 
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ADMISSÃO DE NOVOS CLUBES 

- NÃO DEIXEM PARA A ÚLTIMA 

HORA 
No último trimestre do ano rotário há um acúmulo 

de pedidos de admissão de novos Rotary Clubs, 

sendo ESSENCIAL a remessa dos documentos o 

quanto antes, a fim de que o clube possa ser 

admitido até 30 de junho. Clique aqui e veja 

instruições para admissão de novos Clubes!  

COMO A FLEXIBILIDADE 

RELACIONADA AO QUADRO 

ASSOCIATIVO AFETA O SEU 

CLUBE? 

Muitos clubes estão se beneficiando da 

flexibilidade aprovada no Conselho de Legislação de 

2016. As mudanças afetam quando, onde e como os 

clubes se reúnem, assim como os tipos de associação 

que oferecem. E o seu clube? De que forma ele está 

usando esta nova flexibilidade? Compartilhe sua 

história conosco: ribo@rotary.org. 

DESCUBRA O ROTARY 

Use a apresentação para promover o seu clube:  

Clique aqui e faça o download do material. 

MUDANÇAS IMPORTANTES 

NOS DADOS DO QUADRO 

ASSOCIATIVO 

Veja a seguir uma mudança importante que afeta o 

número de associados do seu clube: 

Se você tiver novos associados e quiser que eles 

sejam considerados como aumento do quadro 

associativo no atual ano rotário, eles devem ser 

reportados ao RI até 30 de junho. 

 Associados adicionados com a data efetiva de 1º 

de julho de 2017 não serão mais computados nos 

dados iniciais do quadro associativo. Eles serão 

incluídos na fatura de 1º de julho de 2017 e 

considerados como crescimento do quadro 

associativo em 2017-18.   

 Associados que derem baixa até 1º de julho 

reduzirão as conquistas do clube de 2016-17 

relacionadas ao quadro associativo, diminuirão 

os dados iniciais de 1º de julho e não serão 

considerados na fatura de 1º de julho de 2017.  

Como resultado, é possível que os dados iniciais do 

quadro associativo do seu clube sejam inferiores ao 

número constante da fatura de julho de 2017 caso os 

novos associados sejam adicionados com a data 

efetiva de 1º de julho de 2017.  

Resumindo: novos associados adicionados até 30 de 

junho serão considerados para o atual ano rotário. 

Associados com data de admissão de 1º de julho 

serão considerados para o novo ano rotário. 

Esperamos que isso simplifique o processo e seja um 

reflexo mais exato do seu quadro associativo.  

Clique e confira a 
Agenda do Presidente 

PORQUE PERTENCER AO ROTARY? 

Assistência durante Viagens: Como existem 

Rotary Clubs em tantos lugares, com muita 

freqüência rotarianos que precisavam de 

médico, advogado, hotel, dentista, 

conselho, etc., durante alguma viagem 

conseguiram ajuda através do Rotary.  

http://www.highroadsolution.com/file_uploader2/files/novos_clubes.pdf
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O VALOR DAS PARCERIAS 

INTERNACIONAIS  

A colaboração entre parceiros internacionais é muito 

importante para os Subsídios Globais. Graças à rede 

do Rotary, podemos trabalhar com rotarianos de 

outros países e, com 

isso, contribuir para a 

paz no mundo. Os 

parceiros também 

proporcionam 

recursos financeiros, 

conhecimentos 

técnicos e experiência, 

além de oferecer 

ideias e estratégias 

inovadoras. Caso tenha dificuldade para encontrar 

parceiros internacionais, veja abaixo alguns 

recursos:  

Rotary Ideas, uma plataforma que permite a busca 

por parceiros, materiais ou contribuições 

www.matchinggrants.org, site desenvolvido por um 

distrito americano para busca de parceiros. Clubes 

do Brasil já conseguiram parceiros neste site Grupos 

de discussão, um fórum para os clubes discutirem 

ideias de projetos e solicitar assistência 

Grupos Rotarianos em Ação, pessoas com 

experiência em um determinado campo que podem 

dar orientação aos clubes. Para saber mais sobre os 

subsídios acesse o Guia sobre Subsídios Globais 

CARTÃO PROMOCIONAL DOS 

PROGRAMAS PRÓ-JUVENTUDE 

O seu clube patrocina um 

Interact ou Rotaract Club? 

Você pode customizar 

um cartão promocional dos 

programas pró-

juventude no Brand Center. 

É uma ótima forma de 

mostrar aos associados em 

potencial todas as 

possibilidades que o Rotary 

oferece!  

 PEDIDOS DE SUBSÍDIOS 

GLOBAIS PARA BOLSAS  

Se for patrocinar um bolsista para estudos em 

agosto, setembro ou outubro de 2017, envie seu 

pedido no mais tardar até 30 de junho e programe-

se desde já. Você sabia que os funcionários da 

Fundação podem inclusive analisar os candidatos 

que estiver considerando para um bolsa antes de 

você enviar o pedido? Encaminhe as devidas 

informações para análise prévia. Assim, se a pessoa 

não for elegível, você não precisará preencher toda a 

documentação.    

AUMENTE O  APO IO À 

F U N D A Ç Ã O  N O  S E U 

CENTENÁRIO 

Graças à ajuda 

de voluntários 

dedicados e 

doadores como 

você, passamos 

da metade do 

caminho em 

direção à nossa 

grande meta 

mundial de 

arrecadar US$ 300 milhões em doações durante o 

ano do centenário da Fundação. Mas ainda temos 

um longo caminho a percorrer. Apoie a Fundação e 

veja abaixo sugestões para incentivar doações: 

Angarie Empresas Cidadãs 

Participe do Seguro Solidário 

Doe pessoalmente 

Engaje seu clube com a Fundação 

Agradeça e reconheça aos demais doadores  

Promova o Rotary Direct, que permite que os 

associados programem doações mensais, trimestrais 

ou anuais de modo seguro e conveniente 

MOTIVE A PRÓXIMA GERAÇÃO 

DE LÍDERES COM UM RYLA 

Motive a próxima geração de líderes com um evento 

RYLA (Prêmios Rotários de Liderança Juvenil). Seu 

clube pode ajudá-los a se conectarem, trocarem 

ideias e entrarem em ação em suas escolas e 

comunidades. Mais informações e materiais de 

apoio, clique aqui. 

https://my.rotary.org/pt/user/login?destination=secure/ideas
http://www.matchinggrants.org
https://my.rotary.org/pt/user/login?destination=exchange-ideas/groups
https://my.rotary.org/pt/user/login?destination=exchange-ideas/groups
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http://www.abtrf.org.br/empresacidada
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http://www.rotary.org.br/contribua
http://www.rotary.org.br/doe
https://my.rotary.org/pt/take-action/empower-leaders/organize-ryla-event
https://drive.google.com/file/d/0B05Xyo0rvvD0bFZiRmNLR1lMU3M/view?usp=sharing


REATIVAÇÃO DE ROTARY 

CLUBS  

Encerramos em 30 de Abril o ciclo de pagamentos 

da per capita do 2º semestre do ano rotário 16/17. 

Agradecemos a colaboração de todos dirigentes de 

distritos e clubes que nos apoiaram a fim de evitar 

terminações por inadimplência.  

Clubes que foram terminados pelo não pagamento 

da per capita de Janeiro, poderão solicitar a 

reinstalação ao departamento financeiro dentro do 

prazo de 150 dias.  

Para que um clube seja reativado é necessário: 

Quitar qualquer débito vencido, que também inclui 

todo saldo devedor acumulado desde a época da 

desativação e uma taxa de reativação de US$30 por 

associado; 

Enviar formulário de reinstalação. 

Para informações e esclarecimentos: Carlos Araujo 

(Supervisor Financeiro) carlos.araujo@rotary.org  

RESULTADO 

Clique aqui para saber mais. 

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@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 

 

Bolsa de Tecido do 

Centenário da Fundação 

Rotária (3022-MUP) - US$ 

10,00 

Bolsa de algodão cru na medida 

de 35cm de largura e 37cm de 

comprimento.  

 

Sacola Compacta do Rotary 

(RTRYTOTE-MUP) - US$ 

10,00  

 Sacola azul dobrável de poliéster 

com logotipo do Rotary, alças de 

46 cm e cordão para fechamento.  

 

Boné Clássico (RTRYCAP-RL

-MUP) – US$ 12,00 

Boné na cor azul com logotipo do 

Rotary em branco e dourado. 

Feito de sarja de algodão 

escovado, com tira de tecido e 

fivela deslizante de bronze. 

 

 Fazendo o Bem no Mundo 
(929-PT) – US$ 40,00 

 A história dos 100 anos da 
Fundação Rotária. Este livro 
documenta a história da 
Fundação, o desenvolvimento de 
seus programas e a diferença que 
os rotarianos têm feito em todo o 
mundo. (Capa Dura).  
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