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Água limpa, saneamento e higiene são direitos de todo ser 

humano, e garantem uma vida mais saudável e próspera 

especialmente às crianças. O Rotary possibilita coisas incríveis: 

 Fortalece a habilidade das comunidades desenvolverem, 
financiarem e manterem sistemas sustentáveis de água e 
saneamento; 

 Promove o acesso de todos os membros da comunidade a 
água potável, saneamento básico e higiene; 

 Apoia programas para aumentar a conscientização pública 
sobre a importância de saneamento básico, consumo de 
água limpa e bons hábitos de higiene; 

 Apoia estudos ligados a recursos hídricos e saneamento 

 Cria recursos e ferramentas que facilitam a realização e 
mensurabilidade de projetos de alta qualidade na área de 
recursos hídricos e saneamento; 

Participe com seu clube de projetos nessa área de enfoque e 

troque ideias no grupo de discussão internacional (clique). 
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https://my.rotary.org/pt/exchange-ideas/groups/cadre-water-and-sanitation-was


  

Clique aqui e veja  a mensagem do Presidente de RI 

para os Rotarianos. 

 

Veja cinco maneiras de implementar as novas 

opções de flexibilidade aprovadas pelo Conselho de 

Legislação de 2016. 

• Mude o dia e horário das reuniões  

• Altere o formato  

• Amplie a definição de comparecimento  

• Ofereça diferentes tipos de associação  

• Convide rotaractianos a se associarem ao seu clube  

 Clique aqui para mais informações e recursos para 

ajudar seu clube a implementar estas mudanças. 

Se o seu clube lançar as metas 2017-18 até 20 de 

abril o Distrito poderá ganhar uma passagem para a 

Convenção de Atlanta. Clique  aqui e Saiba mais. 

A Fundação Rotária e o Instituto Unesco-IHE para 

Educação em Água estenderam sua parceria por 

mais dois anos e concederão até dez bolsas de 

estudos para curso de pós-graduação na Unesco-

IHE em Delft, Holanda, em 2017-19. A parceria visa 

enfrentar a crise de recursos hídricos e saneamento, 

aumentando o número de profissionais treinados 

para criar, planejar e implementar soluções em 

países em desenvolvimento e emergentes. O prazo 

para enviar as inscrições à bolsa é 15 de junho. Para 

mais informações, consulte o  kit de inscrição e 

os termos e condições.  

PORQUE PERTENCER AO ROTARY? 

Oratória: Muitas pessoas que ingressam 

em nossa organização têm receio de falar 

em público. O Rotary permite excelente 

experiência em oratória, fortalecimento da 

autoconfiança e aproveitamento de 

oportunidades no campo da comunicação . 

https://goo.gl/UAELZN
http://www.rotary.org/pt/flexibility
https://goo.gl/NIiYuY
http://echo4.bluehornet.com/ct/92043118:TJsjLCbNo:m:1:2404772278:29D1C1F6531FE9C4179A9ED9547AB0B8:r
http://echo4.bluehornet.com/ct/92043119:TJsjLCbNo:m:1:2404772278:29D1C1F6531FE9C4179A9ED9547AB0B8:r
https://goo.gl/B2Jv4y
https://goo.gl/B2Jv4y
https://goo.gl/UAELZN
https://goo.gl/NIiYuY


O Mutirão Solidário, 

lançado pelo Presidente 

da ABTRF Luiz Coelho 

de Oliveira, visa 

a u m e n t a r  a s 

contribuições para a 

Fundação Rotária e 

expandir seus projetos 

através de participação 

no Programa Seguro Solidário da ABTRF! Por meio 

do Seguro Solidário, o Grupo Porto Seguro doa parte 

do prêmio líquido de seguros de Rotarianos, 

Rotaractianos e seus familiares junto às seguradoras 

Porto Seguro, Azul e Itaú para nossa Fundação 

Rotária, sem qualquer acréscimo de valor! Para 

tanto, basta nos enviar os dados do Seguro. Saiba 

mais e participe no site (clique). Divulgue em seu 

clube, nomeiem um responsável para levantar e 

enviar os dados no site, e participem desse mutirão 

pelo bem! 

Este ano, o Rotary 

completa 112 anos e a 

Fundação Rotária celebra 

seu centenário. Dê à 

Fundação um presente de 

aniversário que cause 

imp ac t o  d ur ad o ur o . 

Cadastre-se no “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 

formulário disponível aqui. Ajude líderes  como você 

a melhorar suas comunidades!  

 

O Folder da ABTRF foi remodelado, incluindo novas 

imagens e informações mais atualizadas. Clique aqui 

para vê-lo e baixá-lo.  

 

Em Fevereiro foram enviadas cartas-lembrete a 

todos os Rotary Clubs que ainda não quitaram a per 

capita de Janeiro de 2017. É importante lembrar que 

o pagamento deve ser efetuado até a data limite de 

30 de Abril.  

Efetuar o pagamento é muito simples, clique aqui 

para acessar o site, selecione o número do distrito, o 

nome do clube, selecione o tipo pagamento “Cota 

per capita”, preencha o valor já convertido em reais, 

e em seguida os dados do pagador, e clique em gerar 

boleto. Caso não saiba o valor a pagar, ou necessite 

de mais esclarecimentos do valor cobrado, basta 

acessar o My Rotary ->Gestão -> Administração de 

clubes e distritos -> Clubes -> Pague ou Veja sua 

Fatura-> Downloads -> Fatura atual. 

Contamos com colaboração de todos os clubes em 

débito para que efetuem seus pagamentos o mais 

breve possível, a fim de evitar que sejam terminados. 

Para informações e esclarecimentos: Carlos Araújo 

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

http://www.abtrf.org.br/seguro
http://www.abtrf.org.br/seguro
http://www.rotary.org.br/doe
https://goo.gl/RywcXJ
https://abtrf.org.br/images/Downloads/Folder-Seja-um-Parceiro-2017_final.pdf
https://www.rotary.org.br/emissao-de-boletos/rotary-international
https://www.rotary.org.br/emissao-de-boletos/rotary-international
mailto:carlos.araujo@rotary.org
https://drive.google.com/file/d/0B05Xyo0rvvD0bFZiRmNLR1lMU3M/view?usp=sharing
https://goo.gl/NIiYuY


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. 

 

Desde o início da Iniciativa, mais de 3.000 

Rotarianos se envolveram ativamente na criação de 

contas no Meu Rotary. Ainda dá tempo de conseguir 

o reconhecimento para seu Clube. 

Clique aqui e saiba mais sobre a Iniciativa Meu 

Clube é Online.

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 

   

Manual de Procedimento-

2016 (035-PT)- US$ 6,00 

Ajuda líderes de Clubes e Distri-

tos a compreender normas, pro-

cedimentos e documentos estatu-

tários do RI relevantes à sua fun-

ção. 

   

Fazendo o Bem no Mundo 

(928-PT)- ITEM PROMOCIO-

NAL DE US$ 100,00 POR 

US$ 60,00 

A história dos 100 anos da Funda-

ção Rotária. Este livro documenta 

a história da Fundação, o desen-

volvimento de seus programas e a 

diferença que os rotarianos têm 

feito em todo o mundo. 

   

 ABC do Rotary-2012 (363-
PT) – US$ 4,55 

Compilação de artigos informati-
vos e de fácil leitura sobre a histó-
ria e programas do Rotary escri-
tos pelo ex-presidente do RI Cliff 
Dochterman (1992-93) para o bo-
letim semanal de seu Rotary Club. 

   

Ferramentas Para Avaliação 

do Quadro Associativo (801-

PT) – US$ 3,75 

Avaliar diferentes aspectos do 

clube é extremamente válido tan-

to para clubes bem estabelecidos 

quanto para os que passam por 

https://my.rotary.org/pt/member-center/rotary-global-rewards/offers#/offers/8477-flytour-eventos-e-turismo-ltda
https://drive.google.com/file/d/0B05Xyo0rvvD0SzlRdFgwZXJ1WVU/view?usp=sharing
https://my.rotary.org/pt/member-center/rotary-global-rewards/offers#/offers/8477-flytour-eventos-e-turismo-ltda
https://drive.google.com/file/d/0B05Xyo0rvvD0SzlRdFgwZXJ1WVU/view?usp=sharing

