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PER CAPITA DO RI – JANEIRO 2015
NOVO CICLO DE COBRANÇA!
A partir de 2015 será muito mais fácil pagar as per capitas
semestrais. No lugar do Relatório Semestral de sócios, os clubes
irão receber uma fatura de apenas uma página mostrando o
valor das cotas per capita, as assinaturas de revistas e o saldo
devedor.
Não será mais necessário recalcular os totais nem preencher as
oito páginas do Relatório Semestral (SAR), pois a fatura irá
refletir os dados de quadro associativo do clube que constarem
do banco de dados do Rotary em 1° de julho e 1° de janeiro e o
valor a pagar será o que constar da fatura.
Para garantir que a fatura inclua os números atualizados, o RI
requisita que todas as movimentações de sócios (entrada/saída)
sejam ser informadas dentro de um período máximo de 30 dias
de sua ocorrência através do site, é de extrema importância que
o clube atualize seus números de quadro associativo
regularmente.
Outra mudança muito importante é que a partir de Janeiro de
2015, os clubes não terão mais 6 meses (180 dias) de prazo para
quitarem suas cotas mas somente 4 meses (ou 120 dias), isso
significa que clubes que não efetuarem o pagamento da per
capita de Janeiro até 30 de abril, e o pagamento da per capita
de Julho até 30 de Outubro, serão desativados.
As faturas serão enviadas por e-mail no final de Janeiro e de
Julho a todos os dirigentes que tiverem um e-mail válido
cadastrado no banco de dados do Rotary.
Saiba mais informações sobre a nova fatura acessando
www.rotary.org/pt/clubinvoice.

NESTA EDIÇÃO:
- Novo Ciclo de cobrança da per capita
- Convenção do RI
- Menção Presidencial 2014-15
- Webinar da Fundação em 2013-14
- Indicação de dirigentes 2015-16
- Materiais de apoio
...e muito mais!

**AGENDA DO PRESIDENTE**
FEVEREIRO
- - Planejar e realizar reunião 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.
- Planejar atividades que promovam
a paz e compreensão mundial.
- 23 de fevereiro (aniversário do
Rotary) – Dia da Paz e Compreensão
Mundial. Conduzir atividades que
enfatizem o compromisso do Rotary
com a amizade, compreensão e paz
mundial.
- Monitorar metas e projetos para o
desenvolvimento
do
quadro
associativo.
Promover
participação
na
convenção internacional do RI.

Para informações e esclarecimentos: Fábio Peverari (Supervisor
Financeiro) fabio.peverari@rotary.org e Claudia Silva
(Coordenadora Financeira) claudia.silva@rotary.org

NOTICIA SOBRE A MENÇÃO PRESIDENCIAL DE
2014-15
O presidente do RI, Gary Huang, fez as seguintes mudanças à
seção “Faça a família do Rotary brilhar” da Menção
Presidencial de 2014-15:








Desafio "Melhor Turma" - presidente do clube: o clube
obterá pontos se o seu presidente ou presidente-eleito se
inscrever à Convenção do RI em São Paulo.
O clube obterá pontos se patrocinar um novo Rotaract ou
Interact Club ou apoiar um Interact ou Rotaract Club já
existente.
O clube obterá pontos se patrocinar um novo Núcleo
Rotary de Desenvolvimento Comunitário (NRDC) ou apoiar
um NRDC já existente.
O clube precisa obter um mínimo de 30 pontos nesta seção
da Menção, em vez de 40 como originalmente estipulado.

Veja a versão atualizada da Menção Presidencial de 2014-15 no
website do Rotary ou clique aqui.
O prazo para os presidentes de clube entregarem os formulários
preenchidos ao seu governador de distrito é 31 de março de
2015. Não envie tais formulários ao RI; em vez disto, informe
em Meu Rotary os nomes dos clubes qualificados em seu
distrito de 1 de março a 15 de abril de 2015. Em breve
informaremos mais detalhes sobre este processo.

COMO INSCREVER-SE PARA A
CONVENÇÃO?
Para se inscrever na Convenção Internacional
2015, acesse a página do evento e clique na
opção “Inscreva-se Já”:
http://www.riconvention.org/pt/2014/Pages/saopaulo2015.as
px
Será solicitado que faça seu login no Meu Rotary. Bastará então
preencher as informações solicitadas e fornecer os dados do
cartão para pagamento.
Para facilitar sua inscrição foi criado um tutorial que está em
anexo, nele você poderá acompanhar o passo-a-passo de como
efetuar sua inscrição. Também tivemos o cuidado de anexar um

*URGENTE*
INDICAÇÃO DE DIRIGENTES
2015-16
Os Rotary Clubs devem reportar o
nome dos dirigentes 2015-16,
através
do
site
do
(www.rotary.org/myrotary). Essa
indicação deve ser feita ou pelo
presidente ou pelo secretário da
atual gestão.
Veja o passo a passo no link:
Indicação de dirigentes
Os clubes que não fizerem as
indicações deixarão de receber
importantes comunicações e não
conseguirão gerenciar os dados
do clube através do Meu Rotary.
Em caso de dúvidas, entrem em
contato conosco.

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.

tutorial que irá instruí-lo sobre como acrescentar convidados.
A Convenção Internacional de 2015, em São Paulo, será
realizada no Centro de Eventos do Anhembi. O local das
convenções é tradicionalmente bem sinalizado para devida
orientação dos participantes durante o evento.
Para mais informações sobre o centro de eventos, acesse o site:
http://www.anhembi.com.br/agenda/
Para acompanhar as novidades sobre a convenção, acesse:
http://www.riconvention.org/pt/2014/Pages/saopaulo2015.as
px

RELATÓRIOS DA FUNDAÇÃO ROTÁRIA NO
“MEU ROTARY” DISPONÍVEIS EM PORTUGUÊS!
Com prazer anunciamos que alguns relatórios pelo acesso ao
“Meu Rotary” estão disponíveis em Português.

NOVO MODELO DE
FINANCIAMENTO DA
FUNDAÇÃO ROTÁRIA
Saiba mais sobre o novo modelo
de financiamento da Fundação
Rotária que entrará em vigor a
partir de 1º de julho de 2015
assistindo este vídeo.
O novo modelo visa alcançar
sustentabilidade financeira a
longo prazo e criar uma forte
reserva operacional.

Segue a lista dos relatórios:
1.
30 países com as maiores contribuições (disponível para
líderes regionais)
2. Quadro associativo, viabilidade e retenção (disponível para
líderes distritais)
3. Reconhecimentos a clubes (disponível para líderes de clube
e distritais)
4. Contribuições mensais (disponível para líderes)
5. Histórico de doações (disponível para todo doador)
Mantenha seu cadastro atualizado para ter acesso a essas e
outras informações relevantes de Rotary.

FIQUE POR DENTRO
O Conselho Diretor elegeu Mario César de Camargo para
Curador da Fundação Rotária, com início em primeiro de Julho
de 2015.
O programa piloto de Inovação e Flexibilidade foi expandido de
200 para 1000 clubes.
O Mandarim foi adicionado à lista de línguas oficiais nas quais
o Rotary disponibiliza traduções de informações essenciais de
clubes e distritos.
Outro ponto importante é que foi aprovado o aumento da taxa
do Conselho de Legislação de US$1.00 para US$1.50

WEBINARS – ASSISTA!
Assista à gravação do webinar da
série - Percepção x realidade:
avaliação e definição da
visão do clube, ocorrido em 03
de dezembro e que contou com a
participação do Coordenador de
Rotary – Altimar Fernandes.
breve.
Acompanhe e inscreva-se para os
novos
webinars
em:
www.rotary.org/pt/webinars

efetivamente no primeiro dia de Julho de 2015.
O Conselho Diretor aprovou Relatório financeiro do Rotary
Internacional para 2013-14, o qua,l estará disponível para
consulta em breve.

MATERIAIS DE APOIO
Gostaria de mudar o mundo? Veja como.
Os Bolsistas Rotary pela Paz Mundial são líderes que
promovem a paz, cooperação nacional e internacional, e
resolução de conflitos em sua vida, carreira e atividades
humanitárias. Participantes podem fazer mestrado em relações
internacionais, administração pública, desenvolvimento
autossustentável, estudos da paz e resolução de conflitos, ou
campo correlato, ou receber certificado de aperfeiçoamento
profissional em paz e resolução de conflitos.

AMPLIE SEUS
CONHECIMENTOS SOBRE A
ABTRF ASSISTINDO NOSSO
WEBINAR
Assista a gravação do webinar
“ABTRF – Doações inteligentes e
a responsabilidade social das
empresas”,
realizado
em
novembro.

Faça o Download do folheto 084-PT, através do nosso site:
www.rotary.org.br

Esse webinar apoia toda
família rotária na abordagem e
criação de alianças com
empresas,
apresentando
diferentes
estratégias,
melhores práticas e recursos
disponíveis para ajudar clubes
e distritos a estabelecerem
parcerias sustentáveis e de
sucesso.
Assista
e
siga
apoiando nossa Associação em
seu constante crescimento!

Pedidos através do sistema de emissão de boletos via site
www.rotary.org.br; link "EMISSÃO DE BOLETOS/AQUISIÇÃO
DE PUBLICAÇÕES”.

VOCÊ SABIA...

084 – PT Folheto Bolsas Rotary pela Paz Mundial (Limite 5 Unidades). Gratuito.
Folheto colorido com informações básicas sobre as metas,
requisitos, financiamento e processo de inscrição ao programa
de Bolsas Rotary pela Paz Mundial, cujos beneficiários estudam
nos Centros Rotary.

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

O número de inscrições pagas para a
Convenção em São Paulo já
ultrapassa 8.000 (oito mil) e continua
subindo!

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

