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ESCOLHIDO O PRESIDENTE
INDICADO DO RI PARA 2016-2017
John Germ, associado do Rotary Club de
Chattanooga (EUA) e presidente da
Comissão Internacional Pólio Plus, foi
escolhido pela Comissão de Indicação
para a presidência do Rotary no ano de
2016-17. Ele se tornará oficialmente o
nosso presidente indicado em 1º de
outubro se não houver candidatos opositores.
Em 1965, depois de quatro anos na Força Aérea dos Estados
Unidos, John foi contratado pela Campbell and Associates Inc.,
uma firma de consultoria na área de engenharia. Ele é o atual
presidente do conselho diretor e CEO da empresa. Além disso,
atua nos conselhos de diversas organizações, fundou a
Fundação da Faculdade Comunitária Técnica de Chattanooga,
da qual é o tesoureiro, e serve como presidente da Fundação
Jaycee do Tennessee.
Rotariano desde 1976, já foi vice-presidente da nossa
organização, diretor, chair e membro do Conselho de
Curadores, presidente da Comissão do Desafio 200 Milhões de
Dólares do Rotary e assessor do presidente. Já ganhou o prêmio
Dar de Si Antes de Pensar em Si, a Menção da Fundação
Rotária por Serviços Meritórios e o Prêmio da Fundação
Rotária por Serviços Eminentes. Ele e sua esposa, Judy, são
membros da Sociedade Arch Klumph.

NESTA EDIÇÃO:
- Seleção do Presidente Indicado 2016-17
- Major Donor x Paul Harris
- Reconhecimento para padrinhos de novos
associados
- Prêmio Dar de Si Antes de Pensar em Si
- Nova fatura per capita 2015
- Recursos para dirigentes de clubes
- Materiais de apoio
- Relatório do novo modelo de Subsídios
...e muito mais!

**AGENDA DO PRESIDENTE**
SETEMBRO
- Planejar e realizar reunião mensal
do conselho diretor do clube.
- Promover participação
conferência distrital.

na

- 1º de setembro: prazo final para
indicações ao Prêmio Dar de Si
Antes de Pensar em Si de 2014-15
- Enviar relatório mensal de
freqüência e sobre o quadro social
ao governador ou secretário
distrital até 15 dias após a última
reunião do mês.
- Conduzir atividades e programas
para jovens.
- Monitorar metas e projetos para o
desenvolvimento do quadro social.

SABIA QUE O RECONHECIMENTO MAJOR DONOR
SE DÁ DE MANEIRA DISTINTA DO PAUL HARRIS?
Existem diferentes oportunidades de reconhecimento aos
doadores da nossa Fundação.
O mais conhecido no Brasil é o reconhecimento Paul Harris,
outorgado àqueles que doam 1.000 dólares ao fundo anual,
pólio ou subsídios aprovados da Fundação ou que é agraciado
por quem fez esta doação. Quem faz essa doação pode escolher
agraciar uma outra pessoa ao fazer a contribuição e esta pessoa
também recebe o reconhecimento equivalente à doação feita,
sendo homenageando com reconhecimentos Companheiro Paul
Harris.
Já o reconhecimento Major Donor (diferentemente dos
reconhecimentos Paul Harris onde se somam no valor de cada
companheiros os totais contribuídos pessoalmente e os valores
recebidos em agraciamentos de outros), contam apenas as
contribuições pessoais efetuadas pelo/a companheiro/a e seu
cônjuge, bem como por sua empresa.
Abaixo seguem maiores explicações e materiais
reconhecimento recebidos por esses homenageados:

INSTITUTO ROTARY DE
NATAL VEM AÍ...
O Instituto Rotário é um evento
anual informativa para ex, atuais e
futuros administradores rotários.
Para se inscrever ao Instituto
Rotary Natal, que acontece este ano
nos dias 4 a 6 de setembro, em
Natal, acesse o site oficial.

de

COMPANHEIRO PAUL HARRIS
O título de Companheiro Paul Harris é
dado a quem faz, ou que recebe em
agraciamento, contribuição cumulativa
de US$1.000 ou mais ao Fundo Anual,
Pólio Plus, ou subsídio aprovado pela
Fundação. O reconhecimento inclui
entrega de certificado e distintivo.
Existem diferentes níveis de Paul Harris
e o reconhecimento de Companheiro
Paul Harris por Doações Múltiplas é
outorgado com base em múltiplos de
US$1.000 e consiste de um distintivo
com diferentes pedras correspondentes
aos patamares de contribuição.

1.000 a 1.999,99 – Paul Harris
2.000 a 2.999,99 – uma safira
3.000 a 3.999,99 – duas safiras
4.000 a 4.999,99 – três safiras
5.000 a 5.999,99 – quatro safiras
6.000 a 6.999,99 – cinco safiras
7.000 a 7.999,99 – um rubi
8.000 a 8.999,99 – dois rubis
9.000 a 9.999,99 – três rubis

CONVENÇÃO DO BRASIL
Atenção para a mudança de datas:
06 a 09 de junho de 2015.
Garanta já a sua inscrição nesse
grandioso evento que será sediado
em São Paulo!
As inscrições já estão abertas e
podem ser feitas através do nosso
site:
Convenção de RI 2015
No
momento
estão
disponibilizadas a inscrição on-line
(o usuário deve ter senha no site
Meu Rotary) e reservas de hotéis.
Demais informações, bem como
eventos da comissão organizadora
e eventos da comissão anfitriã,
serão divulgados oportunamente.

MAJOR DONOR OU DOADOR
EXTRAORDINÁRIO
US$ 10.000 a 24.999,99 – Nível 1
US$ 25.000 a 49.999,99 – Nível 2
US$ 50.000 a 99.999,99 – Nível 3
US$ 100.000 a 249.999,99 – Nível 4

A Fundação Rotária homenageia
pessoas individualmente ou casais cujas
doações
combinadas
cheguem
a
US$10.000, independente do fundo de
destinação da contribuição. Doadores
Extraordinários recebem uma peça de
cristal personalizada e distintivo(s)
relativo(s) a cada novo nível atingido.

RECONHECIMENTO A
PADRINHOS DE NOVOS
ASSOCIADOS
Os associados que apadrinharam
novos membros desde julho de
2013 deverão receber o distintivo
de reconhecimento através do
Presidente do clube. A remessa
está sendo feita em lotes e o
recebimento será durante este ano
rotário. Os clubes devem aguardar
o recebimento oportuno.

PRIMEIRO ANO DO NOVO MODELO DE SUBSÍDIOS

Faça download do guia do
Programa de Reconhecimento a
Padrinhos de Novos Associados.

No primeiro ano do novo modelo de subsídios tivemos a
participação de Rotary Clubs e distrito em um total de 492
subsídios distritais e 859 subsídios globais. Abaixo temos os
totais de subsídios globais por área de enfoque e tipo
Área de enfoque

Humanitário

Bolsa

EFP*

Educação Básica e Alfabetização

94

10

16

Prevenção e Tramanto de Doenças

196

44

25

Desenvolvimento Econômico e Comunitário

89

51

10

Saúde Materno-Infantil

47

7

15

Paz e Prevenção/Resolução de Conflitos

9

55

2

Recursos Hídricos e Saneamento

180

8

1

Total

615

175

69

*EFP- Equipe de Formação Profissional

INDICAÇÕES AO PRÊMIO DAR DE SI ANTES DE
PENSAR EM SI: 1º DE SETEMBRO DE 2014
O Clube pode indicar até três candidatos a este prêmio, sendo
que o nosso Conselho Diretor poderá selecionar no máximo 150
ganhadores por ano. Além disso, apenas uma pessoa por
distrito poderá ser selecionada.
O Formulário de Indicação explica os critérios de seleção e
requisitos de elegibilidade. Veja a lista completa de ganhadores
passados e informações sobre este e outros prêmios
em www.rotary.org/pt/awards.

RECURSOS PARA
DIRIGENTES DE ROTARY
CLUBS
Familiarize-se com os recursos
disponíveis para os dirigentes de
clube clicando aqui.
Compartilhe com os
dirigentes do seu clube.

demais

MUDANÇAS A PARTIR DE
JANEIRO DE 2015
A partir de 1° de janeiro de 2015, todo
clube receberá uma fatura de apenas
uma página com o valor da per capita a
pagar. Esta fatura simples substitui o
complicado relatório semestral de oito
páginas, dispensando cálculos extras e ajustes. O valor da
fatura será calculado com base nos números de quadro
associativo informados pelo secretário do clube pelo site
Rotary.org, e-mail ou correio, até 1° de janeiro e 1° de julho de
cada ano.
Os secretários de clube poderão agora registrar o ingresso e
baixa de associados dentro de 30 dias, e informar os dados dos
dirigentes entrantes até 1° de fevereiro de cada ano.

NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DA FUNDAÇÃO
Os curadores da Fundação Rotária aprovaram um novo modelo
para o financiamento dos custos operacionais da Fundação. A
partir de 1° de julho de 2015, a Fundação irá destinar 5% das
doações recebidas ao Fundo Anual para ajudar a pagar
despesas administrativas e de captação de recursos, e para
acumular uma forte reserva operacional. A Fundação também
contará com outras fontes de financiamento, como 5% das
contribuições em dinheiro para Subsídios Globais e até 10% de
certas contribuições corporativas.
Nosso método atual de usar os lucros de investimento para
financiar estes custos já não é financeiramente sustentável nos
mercados imprevisíveis de hoje. Reconhecendo que os
mercados financeiros continuarão a ser voláteis, os curadores
desenvolveram um novo modelo para alcançar sustentabilidade
financeira a longo prazo.
A maioria das organizações sem fins lucrativos aloca um
percentual de suas contribuições para apoiar futuros esforços
de arrecadação de fundos. Estas medidas visam fazer com que a
Fundação continue eficaz em termos de prestação de contas e
transparência.
Saiba mais sobre o novo modelo de financiamento.

CONTE-NOS COMO APOIA A
LUTA CONTRA A PÓLIO
O compromisso daqueles que nos
apoiam no combate à paralisia
infantil é fundamental para
vençermos esse desafio. Suas
histórias
representam
este
compromisso e queremos divulgálas no site End Polio Now
(endpolio.org/pt).
Os
relatos
podem
ser
de
rotarianos,
voluntários, agentes da saúde,
pessoas que participaram de
campanhas de arrecadação de
fundos, divulgação ou vacinação e
claro, daqueles que tenham uma
experiência próxima ou pessoal
com a pólio. Vamos continuar a
escrever a história na luta contra
essa doença!
Saiba mais em:
http://www.endpolio.org/pt/storyt
elling

MATERIAIS DE APOIO
Todos os anos, milhares de pessoas de 12 a 30 anos de idade
vivem experiências incríveis em um dos programas de Novas
Gerações. Como rotaractianos e interactianos, eles servem a
comunidades locais e internacionais; pelo Intercâmbio de
Jovens, exploram novas culturas; e como participantes do
RYLA, desenvolvem habilidades de liderança.
As Novas Gerações são a Quinta Avenida de Serviços do Rotary.
Para saber mais como seu clube pode se envolver, leia
Introdução aos Serviços às Novas Gerações, acessando o Link
abaixo disponível na nossa área para Download:
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/735pt.pdf
Encontre estes e outros materiais sobre as Novas Gerações
acessando a nossa área para download através do Link:
http://www.rotary.org.br/index.php?secao=pub2

VOCÊ SABIA...
O intercâmbio de jovens
teve início na década de
1920, envolvendo alguns
clubes europeus, e embora
tenha sido descontinuado
durante a segunda guerra
mundial, voltou a existir
em 1946.

Este material impresso poderá ser adquirido através da nossa
homepage.

Pedidos através do sistema de emissão de boletos
via site www.rotary.org.br; link "EMISSÃO DE
BOLETOS/AQUISIÇÃO DE PUBLICAÇÕES”.
Dúvidas:
Clarita Urey: clarita.urey@rotary.org
Washington Pinheiro: washington.pinheiro@rotary.org
RI Brazil Office
Rua Tagipurú 209
São Paulo, SP
01156-000
PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

De 2ª a 6ª feira
das 8 às 17hs

Tel: 11-3826.2966
ribo@rotary.org

