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DEZEMBRO: Mês da Família
Em reconhecimento à importância da
família no Rotary, dezembro foi designado
o Mês da Família.
Uma boa maneira dos Rotary Clubs comemorarem o Mês da
Família é outorgando o Prêmio Família e Comunidade por
Serviços Prestados. O premio é concedido a indivíduos ou
organizações por serviços meritórios realizados em prol da
família ou da comunidade.
O premio não é administrado pelo RI e não há processo de
inscrição. O RI apenas fornece o certificado, ficando a critério
do clube os critérios de elegibilidade.
Os certificados - Prêmio Família e Comunidade por Serviços
Prestados - podem ser adquiridos junto ao nosso depto de
publicações.

Rotary.org – Vídeo de Orientação
Básica
Para auxiliar os Rotarianos na utilização do
novo site do Rotary International foram elaborados dois vídeos
que mostram as principais funcionalidades, tanto da área
pública como da área dedicada a rotarianos, chamada Meu
Rotary. Acesse agora e confira:
Área pública - https://vimeo.com/75812315
Meu Rotary - https://vimeo.com/75812419

NESTA EDIÇÃO:
- Matéria do mês
- Vídeo de Orientação sobre rotary.org
- Clubes em atraso da per capita de RI
- Convites para Webinares
- Clubes em débito com per capita do RI
- Novidades em publicações
- Renato Aragão no Maior Comercial do
Mundo
- Indicação de dirigentes 2014-15
...e muito mais!
**AGENDA DO PRESIDENTE**

DEZEMBRO

- Planejar e realizar reunião mensal do
conselho diretor do clube.
Promover
participação
na
conferência distrital.
- Enviar relatório mensal de
frequência ao governador até 15 dias
após a última reunião do mês.
- Verificar com o secretário se o banco
de dados relativo aos sócios foi
atualizado até dia 1º de dezembro
através do site (Meu Rotary), para que
as informações sejam transmitidas
corretamente no relatório semestral
de janeiro.
- Avaliar o progresso dos projetos do
clube e enviar relatórios para
Subsídios, como solicitado pela
Fundação.
Conduzir
atividades
que
demonstrem o compromisso do clube
para com a família e a comunidade.
- Realizar eleições no clube até 31 de
dezembro, o mais tardar.
- Monitorar metas e projetos para o
desenvolvimento
do
quadro
associativo.

Webinar o Ciclo do Projeto Parte 2
Convidamos todos os Rotarianos a participarem do segundo
webinar de uma série de cinco, que abordará estratégias,
melhores práticas e recursos disponíveis para ajudar clubes e
distritos
a
implementarem
iniciativas
humanitárias
sustentáveis com sucesso, usando exemplos reais de
rotarianos.
No segundo webinar da série, você irá:




Aprender a fazer uma avaliação das necessidades da
comunidade e a selecionar um projeto
Determinar como o projeto se encaixa nas metas de seu
clube ou distrito
Entender a importância de critérios de mensurabilidade,
avaliação e sustentabilidade no projeto

Espaço para 500 participantes. Inscreva-se hoje mesmo! Os
horários listados são de Chicago. Para descobrir o horário
correspondente de sua cidade, clique aqui e para se inscrever
clique aqui.
O webinar será realizado no dia 12 de dezembro às 16:00,
horário de Brasília.
Contamos com a sua presença!

ROTARY CLUB CENTRAL: Por que usar?
Você já ouviu falar sobre o Rotary Club Central, mas não sabe
como usá-lo? Participe de um webinar de 60 minutos para se
informar mais sobre a plataforma e descobrir como ela pode
ajudar seu clube no planejamento para o próximo ano rotário.
Nós abordaremos as experiências dos próprios clubes e os
motivos pelos quais eles usam o Rotary Club Central para
monitorar
suas
metas
e
resultados.
TERÇA-FEIRA, 17-DEZ-2013 9h00 (60 min.)
nível: básico
Idioma: Português
Clique aqui para se inscrever:

Clubes em débito com a per capita de
RI
Em outubro de 2013 a Sede Mundial de RI enviou
lembrete aos Rotary Clubs que ainda não quitaram a per
capita vencida em 1º de Julho de 2013.

Renato Aragão no
Maior Comercial do
Mundo
Mais uma celebridade se une ao
trabalho de combate à paralisia
infantil realizado desde 1985 pelo
Rotary
International:
Renato
Aragão, humorista e embaixador da
UNICEF, anuncia seu suporte à
campanha, participando do Maior
Comercial do Mundo, campanha
publicitária online da ONG que
conta com a participação de mais
de 55.000 pessoas de diferentes
partes do mundo.
A campanha traz famosos e pessoas
comuns que são engajadas no fim
desta doença, fazendo o gesto,
como forma de demonstrar que
falta muito pouco para que a
doença seja erradicada no mundo,
sendo a segunda a ser extinta da
face da terra, sendo a primeira a
varíola. O Brasil, desde setembro
último, é o país com o maior
número de participantes na
campanha online, liderando o
ranking mundial. No início de
novembro somavam-se mais de 17
mil fotos. Saiba mais em
endpolionow/pt.

De acordo com a regra vigente, os clubes que possuem débitos em
aberto por período igual ou superior a 90 dias são comunicados via email ou carta convencional. Clubes em débito com a per capita de RI
por um período de 180 dias serão encerrados por falta de pagamento.
Visando facilitar ainda mais os processos de pagamentos, o RI Brazil
Office disponibiliza o sistema de boleto bancário, o qual poderá ser
emitido diretamente clicando aqui.
Em caso de consulta sobre eventuais débitos do clube, bem como
esclarecimentos sobre o sistema de emissão do boleto, pedimos a
gentileza de contatar o departamento financeiro através dos e-mails:
carlos.afonso@rotary.org ou fabio.peverari@rotary.org

Boletim Alumni
Segue a segunda edição do Boletim para Líderes de Alumni de 201314, o qual traz artigos e informações relevantes para ex-participantes
de programa do Rotary. A cada dois meses, nós enviaremos e-mail
com link para o boletim.
Encaminhe o boletim a outras pessoas interessadas no assunto e
envie-nos informações sobre o seu trabalho com alumni para possível
divulgação no boletim, além de qualquer comentário, sugestão ou
pergunta.

Lembre sua senha e
pergunta secreta no
“Meu Rotary”
Muitos rotarianos após realizarem
seu cadastro no site do Rotary
International acabam esquecendo a
senha ou/e a pergunta secreta
registraram. A falta desses dados
gera um grande transtorno para o
Rotariano, que não consegue
acessar o site, não consegue
cadastrar uma nova senha e acaba
sendo a ter sua conta no site
excluída para que tenha que
realizar um novo cadastro.
Para evitar esse problema, ao se
registrar no site, anote a senha e a
pergunta secreta (exatamente como
foi escrita!) para que possa
consultar posteriormente, caso
esqueça algum desses dados.

Bolsista brasileira entra para lista
de líderes em política externa 2013
A bolsista brasileira Rotary pela Paz Mundial, Izabela da Costa
Pereira (Universidad del Salvador 2005-07), entrou para a lista dos
99 líderes em política externa com menos de 33 anos de idade de
2013, compilada pela Diplomatic Courier – uma revista que cobre
assuntos globais, e a Young Professionals in Foreign Policy. Izabela é
a quarta bolsista Rotary pela Paz Mundial a entrar nesta lista e a
segunda do Brasil – Katia de Mello Dantas foi a primeira brasileira,
presente na lista do ano de 2011.
Clique aqui para saber mais sobre o Top 99 under 33 Foreign Policy
Leaders.
E veja aqui mais informações sobre as bolsas Rotary pela Paz
Mundial.
Participe deste programa – apoiando-o financeiramente e
apresentando candidatos à bolsa! O prazo para o envio dos
selecionados pelo distrito é o dia 1 de julho de cada ano.

Dirigentes de Clube
2014-15
Até dia 31 de Dezembro os Rotary
Clubs devem nos reportar o nome
de seus dirigentes para 2014-15,
através
do
site
do
(www.rotary.org/myrotary). Essa
indicação deve ser feita ou pelo
presidente ou pelo secretário da
atual gestão.
Veja um passo a passo no link:
http://goo.gl/KlNM7z
Em caso de dúvidas, entrem em
contato conosco.

Publicações e materiais de apoio
A Semana da Família, em dezembro, é a ocasião ideal para
homenagear membros da família rotária e promover o Rotary na
comunidade.
Prêmio Família e Comunidade por Serviços Prestados
Certificado entregue pelos Rotary Clubs a indivíduos ou organizações
por serviços notáveis prestados a famílias e comunidades, ou em
reconhecimento por contribuições feitas a Rotary Clubs por cônjuges
ou parentes de rotarianos.
Adquira os Certificados 757-PT Prêmio Família e Comunidade
por Serviços Prestados, conforme orientações para compras
abaixo.


Certificados são vendidos em pacotes de 10 unidades pelo valor
de US$ 2,50
Está de volta
Diploma de Luxo (em Branco)
(252- PT) – US$ 8,00
Diploma em branco, com logotipo
do Rotary ao centro em dourado.
Vendidos em pacotes de 10 unidades.


Modelo padrão Carta, muito utilizado por Clubes e Distritos para a
confecção de eventuais homenagens.

Pedidos
Faça o pagamento das publicações através do sistema de
emissão de boletos disponível no site
www.rotary.org.br
link
"EMISSÃO
DE
BOLETOS". “AQUISIÇÃO DE PUBLICAÇÕES”.
Dúvidas
Clarita Urey, e-mail: clarita.urey@rotary.org e
Washington Pinheiro, e-mail: washington.pinheiro@rotary.org

Taxa para reembolso
do Km rodado
Informamos que efetivamente a
partir de 1º de novembro de
2013 a taxa para cálculo de
despesas com quilometragem foi
fixada em R$1,55 (REAIS) até o
final ao ano rotário 2013-14.
Assim, não será mais preciso
converter a taxa como previamente
informado, mas tão somente
considerar R$1,55 para os cálculos
dos kms percorridos.
OBS. Este cálculo é usado apenas
por Governadores e Líderes.

VOCÊ SABIA... que
a primeira Convenção
no Brasil ocorreu em
1945, no Rio de
Janeiro.

RI Brazil Office
Rua Tagipurú 209
São Paulo, SP
01156-000

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES
Tel: 11-3826.2966

De 2ª a 6ª feira
das 8 às 17hs

ribo@rotary.org

