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AGOSTO – MÊS DO DESENVOLVIMENTO DO QUADRO
ASSOCIATIVO E EXPANSÃO
Como encontrar novos associados?
As principais razões pelas quais os rotarianos se associam e
permanecem nos clubes são: participação em projetos
comunitários, companheirismo e novas amizades. Muitas
das pessoas que você conhece estão procurando exatamente
as mesmas coisas. Por que não convidá-las para ajudar em
projetos, comparecer a eventos sociais ou ir a uma reunião,
para que vejam com seus próprios olhos como o Rotary
conecta líderes de diversos segmentos para causar mudanças
positivas no mundo?
Aqui estão algumas opções de possíveis candidatos para
associação:
•

Amigos e parentes
•
Contatos profissionais
•
Colegas de trabalho
•
Jovens que já tenham tido contato com programas do
Rotary
Saiba mais no guia Fortalecendo o Quadro Associativo:
Elaboração do Plano para Desenvolvimento do Quadro
Associativo. Clique aqui
Adquira o Manual impresso, através do nosso site:
www.rotary.org.br

NESTA EDIÇÃO:
- Programa de Benefícios Rotary Global
Rewards
- Instituto Rotary do Rio de Janeiro
- Novo Prêmio DQA
- Per capita 2015-16
- Pesquisa com Rotaractianos
- Notícias da Fundação Rotária
- ...e muito mais!

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

na

- Enviar relatório mensal de
freqüência e sobre o quadro
associativo ao governador ou
secretário distrital até 15 dias
após a última reunião do mês.
- Conduzir iniciativas para
apoiar o desenvolvimento e
expansão do quadro associativo.
- Promover participação no
seminário distrital do quadro
associativo.
- Convidar ex-bolsistas e exparticipantes de equipes de
Intercâmbio de Grupos de
Estudos
com
as
devidas
qualificações para associar-se ao
clube.

LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE
BENEFÍCIOS
ROTARY GLOBAL REWARDS
Durante a Convenção 2015 em São Paulo, o
presidente K.R. Ravindran anunciou uma
grande novidade: agora os rotarianos têm
descontos e vantagens em mais de 700
empresas fornecedoras de produtos e
serviços em todo o mundo, como locadoras
de automóveis, hotéis, restaurantes e
diversas opções de entretenimento.
Chamado Rotary Global Rewards, o programa de benefícios
foi criado com o objetivo de aumentar a satisfação dos
rotarianos e melhorar nossos níveis de retenção. A iniciativa
também gera recursos para projetos humanitários: em
muitos casos, as empresas parceiras destinarão à Fundação
Rotária um valor referente a cada transação feita.
O Rotary Global Rewards não tem nenhum custo. Para
participar, é preciso que o rotariano esteja cadastrado no site
Meu Rotary. Visite www.rotary.org/myrotary/pt, crie seu
perfil e conheça mais detalhes na área Espaço do Associado.

PAGAMENTO DA PER CAPITA JULHO DE 2015
Os Rotary Clubs de todo o Brasil deverão receber as faturas
de julho de 2015 via e-mail dentro dos próximos dias, para
garantir o recebimento, certifique-se de que os endereços de
e-mail dos dirigentes do clube estejam devidamente
atualizados no RI.
Uma segunda via da fatura também ficará disponível no My
Rotary, e poderá ser obtida acessando com login e senha o
website: https://www.rotary.org/myrotary/pt e clicando em
Gestão -> Administração de clubes e distritos -> Clubes ->
Fatura do clube-> Downloads -> Fatura atual.
O valor da fatura de Julho de 2015 será de USD 29.00 por
sócio (Já incluso USD 1.50 referente à taxa do Conselho de
Legislação).
Na própria fatura será possível encontrar as instruções para
pagamento, bem como passo-a-passo para emissão do boleto
bancário, e informação sobre a taxa de cambio para
conversão.
Para mais informações e esclarecimentos: Carlos Araujo

INSCREVA-SE JÁ!
Para se inscrever ao Instituto
Rotary do Rio de Janeiro, que
acontece este ano nos dias 27 a
29 de agosto, na maravilhosa
cidade do Rio de Janeiro, acesse
o site:
www.institutorotaryrio.com.br
Em seguida, clique no link
“Inscreva-se”. Então abrirá uma
página que solicita os dados
pessoais de quem está se
inscrevendo: Nome, CPF, nome
do Rotary Club, acompanhante
(se tiver), Distrito entre outros
dados.
Também é necessário informar
endereço e contato (telefones).
Depois disso, é solicitado
“Informações de acesso” (o
rotariano deve informar seu email e criar uma senha exclusiva
para o site do Instituto Rotary, a
fim de que tenha acesso às suas
informações no site do evento).
Só então, se marcará as opções
de seminários que o rotariano,
junto com seu cônjuge /
acompanhante, deseja assistir.
Uma vez que o cadastro é
realizado com sucesso, é aberto
um aviso vermelho, com o link
“clique aqui para realizar seu
pagamento”.
Depois
de
escolhida
a
forma
de
pagamento, deverá se clicar no
link “gerar boleto”. Este poderá
ser pago em qualquer instituição
bancária.

(Supervisor Financeiro) carlos.araujo@rotary.org e Claudia
Silva (Coordenadora Financeira) claudia.silva@rotary.org

NOVO PRÊMIO POR DESENVOLVIMENTO DO QUADRO
ASSOCIATIVO
Até o ano rotário anterior, o Rotary administrava uma série
de prêmios do quadro associativo, entre eles: Prêmio por
Expansão e Desenvolvimento do Quadro Associativo,
Reconhecimento por Iniciativas para o Desenvolvimento do
Quadro Associativo, Prêmio para crescimento de clubes
pequenos. O feedback dos rotarianos ajudou o Conselho
Diretor do RI a redefinir e maximizar estes reconhecimentos
em um único programa.
A nova premiação elimina redundâncias e
esclarece
ambiguidades nas categorias exigidas, além de reduzir a
sobrecarga dos governadores e equipe em determinarem as
indicações. Além disso, pela primeira vez, o período de
avaliação vai de 1º de julho a 1º de julho.

ATUALIZAÇÕES DO QUADRO
ASSOCIATIVO
Tenham em mente que o
secretário
do
clube
é
responsável
por
fazer
as
atualizações
no
quadro
associativo do clube no prazo de
30 dias de modo a garantir que
o
quadro
associativo
e
respectiva cobrança de per
capita reflita a realidade. Não
serão aceitas atualizações que
extrapolem este período de
carência.
Para ver mais detalhes sobre
este assunto clique aqui.

Familiarize-se com todos os detalhes clicando aqui.

CELEBRE E DIVULGUE MARCOS
IMPORTANTES NA NOSSA LUTA
CONTRA A PÓLIO

CONHEÇA O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DA
FUNDAÇÃO
O novo modelo para o financiamento dos custos operacionais
da Fundação passou a vigorar a partir de 1° de julho de 2015.
Agora, a Fundação destina 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. Clique aqui para mais informações ou aqui
para assistir um vídeo sobre esse novo modelo que visa fazer
com que a Fundação continue eficaz em termos de
sustentabilidade, prestação de contas e transparência.

O dia 24 de julho de 2015 marca
um ano desde o último caso de
paralisia infantil na Nigéria.
Poucas semanas depois, em 11
de
agosto,
também
será
comemorado
outro
grande
marco nesta luta: um ano do
último caso de pólio registrado
no continente africano. Para
comemorar e divulgar este
importante progresso, foi criado
um kit de ferramentas que
contém um vídeo, infográficos e
mensagens
sobre
essas
conquistas. Clique aqui para
acessá-lo e ajude a espalhar a
notícia
de
que
estamos
progredindo, mas que isso é
apenas um passo no caminho
final para a erradicação da
pólio.
Apoie
os
esforços
contínuos do Rotary no combate
a pólio! Vamos vencer essa luta!

PRESENÇA RECORD DE ROTARACTIANOS NA
CONVENÇÃO

MUITO OBRIGADO POR
FAZER O ROTARY BRILHAR!
Batemos um recorde no encontro deste ano, com mais de
450 rotaractianos e rotarianos. Esperamos que você aplique
nas atividades do novo ano rotário o conhecimento e
entusiasmo obtidos durante a reunião.
Agora, precisamos das suas sugestões para planejarmos
outro encontro de sucesso em Seul. Assim, pedimos que
participe da nossa pesquisa para nos dizer o que mais gostou
no encontro em São Paulo, o que você mudaria e como
podemos melhorar o evento.
Você tem até 31 de julho para responder ao questionário da
pesquisa.
Agradecemos de antemão por
sua
Equipe do Encontro Rotaract Pré-convenção

colaboração!

FAZENDO O BEM PELO MUNDO!

Agradecemos
a
todos
os
Rotarianos, amigos e empresas
pelo apoio dado a nossa Fundação
Rotária durante o ano rotário
2014-15 – tanto através de suas
contribuições
em
apoio
à
erradicação da polio e às
iniciativas Todos os Rotarianos
Todos os Anos, Sociedade Paul
Harris, Empresa Cidadã e Seguro
solidário;
bem
como
pela
participação
em
nossos
programas,
por
meio
dos
subsídios globais e distritais
ajudando pessoas por todo o
mundo.
Em 2014-15 os brasileiros doaram
pouco mais de cinco milhões e
trezentos mil dólares a nossa
Fundação
Rotária.
Muito
obrigado pelo seu suporte!

Durante o ano rotário 2014-15, foi investido um total de 68,7
milhões de dólares em 1.078 Subsídios Globais aprovados ao
redor do mundo. Muito embora alguns pedidos de subsídios
tenham sido negados – sobretudo por não se adequarem a
alguma de nossas áreas de enfoque – o número de subsídios
aprovados foi 24% maior do que no ano anterior!
Esperamos que em 2015-16 esse número seja ainda maior,
para que possamos impactar mais comunidades. Seu clube
já está planejando algum subsídio? Veja aqui um webinar
com algumas
dicas
para
projetos bem
sucedidos!

COMPARTILHE IDEIAS
Se seu clube ou distrito está fazendo
algo
inovador
ou
criativo,
compartilhe conosco através do email:
learn@rotary.org.
Nossa
equipe
de
treinamento
está
interessada em saber o que está
ocorrendo pelo mundo rotário para
compartilhar ideias.

MATERIAIS DE APOIO
Desenvolvimento do quadro associativo e retenção
Um quadro associativo vigoroso ajuda o clube a fazer o bem
na comunidade e no mundo, aprimora a conscientização
pública sobre a nossa organização e aumenta o apoio à
Fundação e a seus programas. O desenvolvimento do quadro
associativo é uma prioridade muito alta, tanto para o
Conselho Diretor e os coordenadores do Rotary quanto para
os líderes distritais (veja o Capítulo 6 do manual no Link
abaixo). Ele é, no entanto, mais importante para os líderes de
clube, pois estes possuem, mais do que ninguém, a
capacidade de desenvolvê-lo.

Fortalecendo o Quadro Associativo 417- PT – US$ 2,50

PROGRAMA DE
RECONHECIMENTO A
PADRINHO DE NOVOS
ASSOCIADOS
Homenageia rotarianos que
trazem novos associados aos
clubes. Dependendo do nível,
oferece distintivo de lapela com
identificador azul, bronze, prata
ou ouro.
Quem
faz
a
indicação:
rotarianos
Prazo: não há
Baixe
o guia
do
programa e perguntas
mais
frequentes
Veja a lista de padrinhos de
novos associados (nível ouro)

Esta é a edição de 2015 da publicação
Fortalecendo o Quadro Associativo. Elaboração
do Plano para Desenvolvimento do Quadro
Associativo.

Pedidos
Torne seu pagamento ao departamento de publicação mais
ágil e prático. Faça-os 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
Robson Duarte: e-mail: robson.duarte@rotary.org

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

VOCÊ SABIA... Que o
intercâmbio de Jovens é
um programa de Rotary
International
realizado
entre dois países onde
exista Rotary Clubs. Podem
participar jovens de 15 a 19
anos de idade, sendo filhos
ou não de Rotarianos.

