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Votos de Boas Festas e Próspero Ano Novo
Agradecemos a todos que mais um ano viveram Rotary,
transformando vidas.
Aceitamos o compromisso de servir às nossas comunidades, e
de melhorar a qualidade de vida dos que nela residem. Sabemos
que podemos caminhar juntos em prol de um mesmo ideal:
Servir ao próximo. Juntos, aumentamos a nossa capacidade de
servir e o âmbito das nossas realizações
Desejamos a todos os rotarianos e familiares Boas Festas e um
Feliz 2014!

Por que estamos fortalecendo nossa
imagem?
Há mais de um século, unimos líderes comprometidos a aplicar
seus conhecimentos para aprimorar suas comunidades. Apesar
de todo impacto positivo em comunidades em todo o mundo, o
Rotary não recebe o reconhecimento que merece.
Precisamos repensar como contamos nossa história, para que
as pessoas entendam o que o Rotary representa, como é
diferente e porque é importante.
Em 2011, embarcamos em uma iniciativa inédita para fortalecer
a nossa imagem. Além de gerar melhor compreensão do público
externo sobre o que o Rotary faz, queremos motivar, envolver e
inspirar atuais e futuros associados, doadores, parceiros
estratégicos e funcionários.
Assim, com base numa extensa pesquisa redefinimos nossa
essência, demos vida aos nossos valores e revitalizamos a nossa
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JANEIRO
- 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.
- Encaminhar relatórios semestrais e
pagamentos ao RI. Enviar pagamento
da quota per capita distrital, se aplicável.
- Monitorar metas e projetos para o
desenvolvimento do quadro associativo.
- Avaliar semestralmente os objetivos e
atividades das comissões do clube.
- Planejar e realizar assembleia de clube
para analisar os progressos relativos ao
alcance das metas estabelecidas.
- Divulgar a abertura das inscrições às
Bolsas Rotary pela Paz Mundial
- Enviar dados dos dirigentes entrantes
caso não tenha feito até 31 de dezembro.

identidade visual, com o objetivo daqui em diante divulgar uma
imagem unificada para ressaltar a nossa reputação e
experiência.
Conheça o novo guia de identidade visual e os novos logos em:
https://www.rotary.org/myrotary/pt/manage/toolstemplates/visual-and-voice-guidelines

CLUBES SATÉLITES
Em abril de 2013 o Conselho de Legislação tomou as decisões a
seguir, sendo que a deliberação aprovada entrou em vigor em
1º de julho de 2013:




O Conselho aprovou a proposta para autorizar os Rotary
Clubs a estabelecerem clubes satélites como etapa para se
tornarem novos clubes.
O Conselho rejeitou a proposta de reuniões de clubes
satélites que teria permitido reuniões satélites por uma
variedade de razões, similares ao Piloto do Clube Satélite de
2011-14.

O que isso significa para o seu clube? Estas decisões
legislativas não alteram nenhuma das regras para o
Programa Piloto Clube Satélite, que irá até 2014. Portanto,
você pode continuar o piloto em seu clube, sem modificações.
A legislação aprovada difere bastante da do piloto.
Enquanto o programa piloto testa diversos horários e/ou locais
de reunião, a nova legislação permite que Rotary Clubs
apadrinhem um clube satélite que tenha seus próprios
dirigentes e conselho diretor, além de estrutura para
pagamento de cotas e Regimento Interno. O clube satélite visa
ser uma etapa temporária para a formação de um Rotary Club
independente.

PAGAMENTO DA PER CAPITA DE JANEIRO DE
2014
No início do mês de janeiro os Rotary Clubs
receberão eletronicamente o SAR de
Janeiro de 2014, o qual abrange o período
de janeiro a junho de 2014. O valor base é
de US$ 26.50 por associado.
Além de contribuir para a preservação do
meio ambiente, a distribuição eletrônica do
SAR tem outros benefícios, como:

Nosso Expediente
neste fim de ano
Estaremos funcionando
normalmente exceto nos dias 24,
25, 31 de dezembro e 1º de janeiro.

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.

- Melhor prestação de serviços a todos os clubes;
- Entrega mais rápida, segura e eficaz;
- Redução significativa de custos.
Ao receber o relatório semestral o mesmo deverá ser
atentamente conferido pelo secretário do clube, a fim de
certificar-se que a relação de sócios está correta, refletindo a
posição do quadro associativo em 01/01/2014, data-base do
relatório.
Vale ressaltar que a devolução do relatório para Rotary
International é obrigatória.
O pagamento da per capita deverá ser efetuado
preferencialmente através de boleto bancário, devendo o
mesmo ser gerado diretamente no link:
http://www.rotary.org.br/index.php?secao=boleto2
Quaisquer dúvidas sobre este assunto favor consultar o
departamento
financeiro
através
dos
e-mails:
carlos.afonso@rotary.org e fabio.peverari@rotary.org.

WEBINAR FINANÇAS DOS ROTARY CLUBS
Através de uma iniciativa pioneira, o Departamento Financeiro
do RI Brazil Office disponibilizou na internet um webinar sobre
as Finanças dos Rotary Clubs.
Este webinar traz informações da maior relevância não só para
os dirigentes que estão envolvidos com os aspectos financeiros
dos Rotary Clubs, mas também para todos aqueles que desejam
se informar sobre o assunto.
Referido material encontra-se gravado na internet, podendo ser
acessado diretamente no link: https://vimeo.com/79986144
Eventuais dúvidas que surgirem em relação ao conteúdo do
webinar serão dirimidas pela equipe do Departamento
Financeiro do RI Brazil Office, através dos e-mails:
carlos.afonso@rotary.org e fabio.peverari@rotary.org

Trabalhando com a
mídia
Promover a imagem pública do
Rotary pode ser algo relativamente
simples desde que sejam seguidas
algumas dicas simples de serem
colocadas em prática no dia a dia.
Umas delas é elaborar o plano do
seu projeto de comunicação em
nível de clube. Isso ajudará as suas
iniciativas e eventos a receberem a
atenção e o apoio que merecem da
mídia. Mas para criar uma
campanha de sucesso, é necessário
conhecer a mídia local e seu
público alvo.
Uma boa estratégia para obter
espaço de mídia espontânea é
formar
relacionamentos
com
jornalistas com os quais é
interessante
manter
contato
periódico. Conte com a ajuda do
seu presidente da comissão
de imagem pública para enviar
releases sobre projetos , eventos de
arrecadação de fundos ou a
chegada de participantes do
Intercâmbio de Jovens.
O conteúdo deve ser interessante,
claro e objetivo, e inclua dados de
contato do rotariano que ficará
encarregado de ser o porta voz, a
pessoa que será responsável em
atender ao jornalista. Ao enviar um
texto à Redação, pense em boas
fotos. Além delas terem espaço
garantido na mídia, fortalecem o
conteúdo editorial.

WEBINARS SOBRE PROJETOS (PT.2) E
ROTARY CLUB CENTRAL

INDICAÇÃO
DIRIGENTES 2014-15
Todos os Clubes devem informar
seus dirigentes para o ano de 201415, através do Meu Rotary
(www.rotary.org/myrotary/pt), até
o dia 31 de Dezembro de 2013. Para
auxiliá-los, disponibilizamos uma
série de tutoriais, que podem ser
acessados nos links abaixo:

Não conseguiu se inscrever e participar dos Webinars que
falaram sobre o Rotary Club Central e a parte 2 de O Cliclo de
Projetos? Acesse os links abaixo e assista agora mesmo as
gravações!

ORIENTAÇÃO
SOBRE
NOVO SITE:
http://goo.gl/Lq9ORN

O

CADASTRO NO NOVO SITE:
http://goo.gl/e71e0G

RC CENTRAL - http://vimeo.com/82105540
PROJETOS PT. 2 - http://vimeo.com/81744827

AJUDE-NOS A GANHAR MILHAS AÉREAS
PARA NOSSOS PROJETOS HUMANITÁRIOS!
O Rotary está participando de uma campanha promovida pela
empresa United®, em que ela doa um total de 10
milhões de milhas aéreas para entidades sem fins
lucrativos parceiras. Cada organização participante
recebe um mínimo de 25 mil milhas, às quais
podem se somar muitas outras de acordo com uma
votação online. Quanto mais votos uma organização
receber, mais milhas ela receberá ao fim da campanha.
Assim, convidamos todos a votarem pelo Rotary no site:
www.10millioncharitymiles.com
A votação dura menos de 1minuto e pode-se votar diariamente até o
dia 31 de dezembro. Apoie-nos nessa iniciativa e espalhe a notícia!
Você pode fazer a diferença nos ajudando a ganhar milhas para
nossos projetos ao redor do mundo.

INDICAÇÃO DE DIRIGENTES:
http://goo.gl/KlNM7z

BOLSISTAS
PELA PAZ

ROTARY

Cem bolsistas foram selecionados
pela comissão de seleção em
outubro de 2013, metade dos
bolsistas vai participar do
programa de mestrado e a outra
metade do programa de
aperfeiçoamento profissional na
Tailândia. Estes bolsistas tem em
média 8 anos de experiência
profissional e 32 anos de idade, de
47 países.
Para mais informações sobre esta
bolsa e para baixar o formulário de
inscrição acesse o site
https://www.rotary.org/pt/peacefellowships

PELO FIM DA PÓLIO

Agradecemos a todos que contribuíram com nossa Campanha do Dia
Mundial de Combate à Pólio e apoiam nossos esforços para acabar
com a Paralisia Infantil de uma vez.
No total, foram doados cerca de 200 mil reais no Brasil durante o
período da campanha (24/10 e 30/11) e o maior doador individual foi
o rotariano Nelson Alves de Oliveira do RC Sertãozinho – que será
presenteado com a camiseta customizada pelo designer Edu Pombal,
da Tufi Duek e autografada pela embaixadora do Rotary pelo fim da
paralisia infantil, a modelo Isabelli Fontana.
A campanha repercutiu também nas mídias sociais, inclusive no
facebook de nosso Secretário Geral John Hewko!
http://fbl.me/campanhaendpolionow

PROJETOS DE RECURSOS HÍDRICOS E
SANEAMENTO

Distritos ou clubes que tem em seus planos um projeto nesta área,
com um orçamento mínimo de US$ 200.000, podem solicitar uma
equipe de Planejamento e Performance de Projetos (PPP), que são
formadas por voluntários de diferentes países com conhecimento em
água saneamento e higiene que ajudam os clubes na:
- Avaliação das necessidades;
- Tecnologia e recomendações do programa;
- Planejamento e ordem de prioridades do projeto;
- Monitoramento e avaliação.
Rotarianos e não rotarianos com experiência em água, saneamento e
higiene interessados em integrar uma equipe de Planejamento e
Performance de Projetos (PPP) devem enviar suas informações para
serem voluntários do WASRAG, clicando aqui.
Para participar ou para mais informações entre em contato com
Edilson ou Helder através dos e-mails: edilson.gushiken@rotary.org
ou helder.souza@rotary.org

Publicações e materiais de apoio
Inserir matéria publicações
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

VOCÊ SABIA...
Que Paul Harris esteve
no Brasil em 1936?
Ele passou por aqui em sua
viagem ao redor do
mundo. Em cada cidade
que passou, plantou uma
árvore. A imagem abaixo
foi registrada no Rio de
Janeiro .

RI Brazil Office
Rua Tagipurú 209
São Paulo, SP
01156-000
De 2ª a 6ª feira
das 8 às 17hs

OBTER MAIS INFORMAÇÕES
Tel: 11-3826.2966
ribo@rotary.org

