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OUTUBRO – MÊS DOS SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
O Objetivo do Rotary é uma declaração
filosófica do propósito das responsabilidades
do rotariano.
Como rotariano, o que poderá fazer para colocar estes ideais em
prática?
Considere as seguintes sugestões:
•
Fale sobre sua profissão em seu clube e aprenda sobre as
profissões de seus colegas.
•
Utilize suas habilidades profissionais para servir à comunidade.
•
Pratique sua profissão com integridade e inspire os outros a
agirem eticamente através de suas próprias palavras e ações.
•
Oriente e apoie outras pessoas para que se desenvolvam
profissionalmente.
Se já faz qualquer uma destas atividades, está realizando Serviços
Profissionais.
E se o que lhe motiva e energiza são os Serviços Profissionais, então
está no caminho certo, pois este conceito é a essência do Rotary e o
elemento que nos distingue de outras organizações do gênero.

PAGAMENTO DA PER CAPITA DE
JULHO DE 2014
Lembramos a todos Rotary Clubs que a percapita de Julho de
2014 (vencida em 1º de Julho) deverá ser quitada com a
máxima brevidade possível a fim de que o RI tenha tempo hábil
para efetuar as devidas contabilizações de pagamentos para o
encerramento do semestre que se aproxima.

NESTA EDIÇÃO:
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- Per capita de Julho 2014
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- Rotary Show Case
- Materiais de Apoio
...e muito mais!

**AGENDA DO PRESIDENTE**
OUTUBRO
- Planejar e realizar reunião mensal do
conselho diretor do clube.
- Promover participação na conferência
distrital.
- 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
relacionados aos Serviços Profissionais.
- Monitorar metas e projetos para o
desenvolvimento do quadro social.
- De acordo com as contribuições do
clube à Fundação Rotária, solicite o
número apropriado de títulos de
Companheiro Paul Harris, a ser
apresentados durante cerimônia de
clube em novembro, o “Mês da
Fundação Rotária”.

Até o momento 68% (sessenta e oito por cento) dos clubs
efetuaram o devido pagamento, e 32% (trinta e dois por cento)
ainda não quitaram o compromisso financeiro.
Lembrando que o cálculo básico da per capita de Julho são USD
27.00 dólares da per capita, mais USD 1.00 dólar do conselho
de legislação, totalizando o valor de USD 28.00 dólares. Esse é
o montante a ser quitado pelos clubes para cada associado ativo
no clube na data base de 1º de Julho. Nos casos em que o clube
tenha associados que tenham sido baixados até a data de 30 de
Junho de 2014, os mesmos poderão ser deduzidos dos cálculos,
bastando para isso recalcular o relatório semestral de sócios.
Caso não tenha recebido o relatório de seu club e necessite de
uma segunda via, bem como tenha outras dúvidas de como
proceder para efetuar os cálculos e pagamentos, pedimos a
gentileza que entre em contato com o departamento financeiro
de RI o qual estará prontos a ajudá-los.
Para informações e esclarecimentos: Fábio Peverari (Supervisor
Financeiro) fabio.peverari@rotary.org e Cláudia Silva
(Coordernadora Financeira) claudia.silva@rotary.org

DIA MUNDIAL DE COMBATE À PÓLIO

TUTORIAIS DO SITE
O Rotary tem investido ao longo dos
anos muitos recursos financeiros e
humanos para o desenvolvimento
de novas tecnologias internas e
externas, sobretudo ferramentas
online de gerenciamento de dados
de clubes e distritos, sendo esta uma
das principais iniciativas. Assim, é
de suma importância que nossos
associados
familiarizem-se
e
ajudem-nos a divulgar a nova
ferramenta – Meu Rotary.
Seguem os hyperlinks sobre o novo
site e suas principais
funcionalidades:
Cadastro no Novo Site
Inclusão de Novos Associados
Inclusão de Ex-Associados
Baixa de Associados

Há mais de uma década o Rotary celebra em 24 de outubro o Dia
Mundial de Combate à Pólio. Junte-se a parceiros, governos,
sociedade civil e comunidades em todo o mundo e marque este dia
em seu calendário de eventos a fim de intensificar os esforços para
erradicar esta doença uma vez por todas.
O dia 24 de outubro é uma ocasião especial para nos
comprometermos com a erradicação da poliomielite. Desde 1988,
conseguimos reduzir o número de países endêmicos da pólio de 125 a
apenas três. “Falta só isso” para alcançarmos o nosso objetivo de um
mundo livre da pólio. Mas o fato é que, enquanto o vírus da
poliomielite existe em qualquer lugar do mundo, nós vamos estar em
risco.
Acesse www.endpolionow.org/pt e saiba como você pode ajudar
nesta missão!
Juntos, podemos eliminar a poliomielite e fazer parte desta conquista
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histórica. Participe e divulgue esta causa! Entre para a história hoje!

ENCONTRO MUNDIAL SOBRE A
ÁGUA 2015
SÃO PAULO, BRASIL

PROMOVA PROJETOS
ATRAVÉS DO ROTARY
SHOWCASE

A água, o saneamento e a educação em
higiene (WASH) faz parte de uma das
seis áreas de enfoque da Fundação Rotária e dos clubes de
Rotary em todo mundo. Os Rotarianos com um interesse
especial em WASH tem se reunido através da Wasrag -Grupo
de Ação Rotário em Água e Saneamento para compartilhar
experiências, aprender e proporcionar apoio aos programas dos
clubes, distritos e de seus associados. Cada ano a Wasrag
patrocina um encontro mundial de um dia, que se realiza antes
da Convenção de Rotary International, e tem como foco
aspectos importantes de Água e Saneamento.

O Rotary Showcase é um espaço
onde Clubes do mundo todo
podem mostrar os projetos que
vem realizando, aumentando sua
visibilidade e compartilhando
experiências com outros clubes.
Além disso, depois de inserido, o
projeto pode ser compartilhado
de forma muito fácil em diversas
redes sociais, tornando-se uma
grande ferramenta de imagem
pública.

O tema do Encontro 2015 é sobre Água e Saneamento (WASH)
nas escolas e ocorrerá em São Paulo, Brasil.

Rotarianos
e
Rotaractianos
poderão registrar seus projetos
no Rotary Showcase. O associado
deverá estar devidamente listado
como membro de seu Clube e
realizar seu registro no Meu
Rotary para poder fazer o
lançamento dos projetos.

Investir em Água e Saneamento (WASH) nas escolas
demostram resultados positivos. As crianças passam muito
tempo na escola, elas necessitam aceso ao consumo de água
limpa, instalações para lavar as mãos, instalações de
saneamento adequados e limpos e treinamento de WASH. E
sabemos que as crianças levam seus conhecimentos e práticas a
suas casas – resultando em um efeito secundário de melhorias
em suas residências.
Os Clubes de Rotary podem fazer enormes contribuições para a
meta global de instalações adequadas de WASH em todas
escolas primárias e secundárias em todo o mundo. Aprender
sobre as boas práticas de WASH nas escolas, aspectos
tecnológicos, “como funcionam” as coisas, material de educação
sobre higiene, oportunidades de encontrar parceiros, como
supervisionar e avaliar os resultados, como relacionar isto as
outros áreas de ação e muito mais.
Marque já em seu calendário:
4 de junho de 2015 em São Paulo, Brasil.

Não perca tempo e acesse agora
mesmo!

VOCÊ SABIA...
24 de outubro é o dia
mundial de combate à
pólio.

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

MATERIAIS DE APOIO
Faça download do Manual Introdução aos Serviços
Profissionais 255-PT, através da área de downloads na nossa
pagina: www.rotary.org.br
Neste manual você encontrará vários exemplos de como
realizar atividades humanitárias através dos Serviços
Profissionais. Considere realizar estas atividades ou introduzir
atividades similares em seu clube.
Cadastre-se para receber o boletim Novidades em Serviços
Profissionais
Boletim gratuito produzido em inglês, francês, italiano,
japonês, coreano, português e espanhol que fornece notícias e
recursos relacionados aos Serviços Profissionais. Para recebêlo, cadastre-se em www.rotary.org/newsletters
Pedidos através do sistema de emissão de boletos via site
www.rotary.org.br; link "EMISSÃO DE BOLETOS/AQUISIÇÃO
DE PUBLICAÇÕES”.

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 online (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.

Dúvidas:
Clarita Urey: clarita.urey@rotary.org
Washington Pinheiro: washington.pinheiro@rotary.org

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

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

