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APROXIMA-SE O PRAZO PARA
MENÇÃO PRESIDENCIAL
O prazo para atingir as metas estipuladas na Menção
Presidencial de 2015-16 está se aproximando. Estas devem ser
alcançadas, e constar do banco de dados do RI, até 1° de abril
de 2016.
Dirigentes distritais e líderes regionais devem avaliar o
progresso dos seus clubes analisando os relatórios disponíveis
no Meu Rotary, clique aqui para ver.
 Menção para Rotary Clubs
 Menção para Rotaract Clubs
 Menção para Interact Clubs
Haverá também uma Menção para o Governador do Distrito
que alcançar o mínimo de 50% de clubes recebendo a Menção
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Presidencial.
Em caso de dúvidas, fale conosco.

ENTRE EM AÇÃO: www.rotary.org/pt

CLIQUE E CONFIRA A
AGENDA DO PRESIDENTE

CONHEÇA A COREIA CONECTE-SE COM O
MUNDO

MULHERES NO ROTARY
As mulheres têm desempenhado um
papel

fundamental

no

A
contagem
regressiva
para
a
nossa Convenção começou! Junte-se a mais de
40.000 rotarianos que já se inscreveram e
participe do maior evento deste ano rotário - a
Convenção do RI na Coreia do Sul, de 28 de
maio a 1º de junho.

Rotary

International e em comemoração ao
mês das mulheres o Diretor de RI
2015-17, José Ubiracy Silva, está
promovendo uma campanha para

Graças à ajuda de Ian Riseley, presidente da
Comissão da Convenção, o evento contará com a
participação
de
excelentes
palestrantes,
incluindo um campeão mundial de oratória, um
espiritualista famoso da Índia e um CEO de uma
organização que trabalha com crianças em risco.
Assista ao vídeo para saber mais sobre o
programa da Convenção.

admissão da mulher em Rotary.
Clique aqui para ver a mensagem do
Diretor.
Vamos

comemorar

o

Dia

Internacional da Mulher neste mês

Inspire-se na Coreia e Seja um Presente para o
Mundo. Faça sua inscrição até 31 de março e
pague preço com desconto. Inscreva-se hoje!

de março aumentando nossas bases
com o ingresso de Rotarianas que
serão um Presente para o Mundo!

CREDENCIAIS PARA A
CONVENÇÃO

Veja dados interessantes, clique aqui.

As credenciais para a Convenção de Seoul,
Coreia foram enviadas por e-mail em 11 de
março de 2016 a todos os clubes. O clube deverá
imprimir o certificado e entregá-lo ao seu
delegado para que leve-o consigo à Convenção.

VOCÊ SABIA?
A Quinta Avenida de Serviços, Serviços à
Novas Gerações, foi oficialmente adotada pelo
conselho de legislação em 2010. Em 2013, o
nome foi alterado para Serviços à Juventude.

Se o seu clube não recebeu ou não puder
imprimir o certificado, providencie uma carta
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em papel timbrado do clube (se disponível) ao
delegado que for participar da Convenção,
indicando o nome de tal pessoa e também o
número de associados que seu clube tinha em 01 de
janeiro de 2016. Tal carta, assinada pelo presidente
e secretário do clube, será aceita em substituição à
credencial oficial no estande dos delegados
votantes em Seoul, Coréia.

PER CAPITA RI – CLUBES EM
DÉBITO
Em 11 de Março foram enviadas cartas-lembrete
a todos os Rotary Clubs que ainda não quitaram
a per capita de Janeiro de 2016. Atualmente 731
clubes do Brasil ainda não quitaram a per
capita. É importante lembrar que o pagamento
deve ser efetuado no máximo até o final de
Abril.

ROTARY DIRECT – UMA
FORMA SIMPLES E SEGURA
DE CAUSAR UM GRANDE
IMPACTO

Efetuar o pagamento é muito simples, acesse:
http://www.rotary.org.br/index.php?secao=bto
2, selecione o número do distrito, o nome do
clube, selecione o tipo pagamento - per capita,
preencha o número de membros, e o valor já
convertido em reais. Caso não saiba o valor a
pagar, ou necessite de maiores esclarecimentos
do valor cobrado, basta acessar o My Rotary >Gestão -> Administração de clubes e distritos > Clubes -> Pague ou Veja sua Fatura->
Downloads -> Fatura atual.

Você conhece o Rotary Direct, nosso programa de
doações periódicas via cartão de crédito?
Com ele, você pode oferecer apoio constante à
nossa Fundação, escolhendo o valor e a frequência
de doação que são melhores para você. As
contribuições neste programa podem agora ser
feitas em Reais (sem taxações internacionais); com
frequência mensal, trimestral ou anual.

Contamos com colaboração de todos os
clubes em débito para que efetuem seus
pagamentos o mais breve possível, a fim de
evitar que sejam terminados ou ocorram
incidências de multa.

Para aderir, basta incluir suas preferências pessoais
de doação e os dados do seu cartão diretamente em
nosso site www.rotary.org/pt/give É uma forma
simples e segura de causar um grande impacto.
Participe!

Para informações e esclarecimentos:
Carlos
Araújo
(Supervisor
Financeiro)
carlos.araujo@rotary.org
Claudia Silva (Coordenadora Financeira)
claudia.silva@rotary.org

NOVOS BOLETOS A PARTIR
DE ABRIL

ROTARY DOA US$35
MILHÕES ADICIONAIS PARA
ERRADICAR A PÓLIO

O Rotary International Brasil Office está
atualizando o seu sistema de emissões de boletos
para se adequar ao comunicado da FEBRABAN
(Federação Brasileira dos Bancos) que determina
que os boletos de cobrança bancários sejam da
modalidade com registro. Isto significa que para a
emissão dos mesmos será necessário o
preenchimento completo dos dados do pagador,
como Nome, Endereço, CEP e em especial a
inclusão do campo CPF/CNPJ. Esta atualização
passa a ver a partir de Abril/2016.

Os fundos servirão para reforçar a conquista do
ano passado, que foi a interrupção da
transmissão do vírus na Nigéria e em toda a
África. Em 2015, apenas dois países reportaram
casos da doença - o Afeganistão e o Paquistão.
Os
recursos financiarão
atividades
para erradicar o vírus nesses dois países e em
outros sete em situação de risco. Para mais
informações, veja aqui.
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MATERIAIS E RECURSOS
Promoção
Official Directory -Livro
2015-16 – (007L EN) –
US$ 5,00
Contêm
os
nomes,
endereços,
números
de
telefone e endereços de email
de administradores, membros de comissão e
funcionários do RI; relação mundial dos distritos
rotários e respectivos governadores.

Porta-Certificado do RI –
(224 ENP) – US$ 10,00
Porta-certificado na cor azul marinho com emblema
do Rotary gravado em dourado (21,5 x 28 cm). Ideal
para prêmios e comendas do Rotary.

Kit Informativo para
Novos Associados +
Manual de Procedimento
– (Kit+MOP) – US$ 7,50
Proporciona aos novos associados, informações
essenciais sobre RI e TRF. (Acompanha Manual de
Procedimentos no lugar do ABC do Rotary). (Preço
promocional).

AVALIAÇÃO DO QUADRO
ASSOCIATIVO
Você quer dar um realce à experiência dos
associados no seu clube?
Deseja
encontrar
oportunidades
que
façam o clube crescer?
A
publicação
Ferramentas
para
Avaliação do Quadro
Associativo ajuda nas
atividades voltadas para
fortalecer os clubes e
agregar valor
à
experiência
rotária,
colocando os clubes em melhor posição para
atrair novos associados e manter os
atuais engajados.
As tendências do quadro associativo
indicam que ocorre aumento no número
de associados logo depois do ano novo.
Assim, agora é a hora de trazer mais pessoas
ao seu clube. Leia sobre como um clube está
usando os kits de boas-vindas.

PARTICIPE DO WEBINAR
SOBRE
DOAÇÕES
À
FUNDAÇÃO ROTÁRIA!

Manual de Procedimento 2013
(035 – PT) US$ 4,00
Ajuda líderes de clube e distrito a
compreender
normas,
procedimentos
e
documentos
estatutários do RI relevantes à sua
função.
Sua revisão é feita a cada três anos, após o conselho
de legislação. (Preço promocional).
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 C. Urey: clarita.urey@rotary.org

O Webinar “Fundação Rotária – Dicas para
arrecadar doações e garantir nosso bom
trabalho ao redor do mundo” será em
português e conduzido ao vivo no dia 31 de
Março de 2016, Quinta-feira, às 15h30min.
Nesse treinamento online serão apresentadas
diferentes oportunidades de doações; bem
como estratégias, experiências de sucesso e
recursos
disponíveis
para
angariar
contribuições para a nossa Fundação.
Inscreva-se aqui e divulgue a sessão. Ajude a
Fundação Rotária a seguir transformando
vidas!

CADASTRE-SE: ISTO CONTA.
Juntos, mostraremos ao mundo o poder do Rotaract!
Quando os rotaractianos se conectam on-line com o Rotary, eles
ganham acesso à nossa rede mundial de voluntários, recursos e
ferramentas. Além disso, podemos saber como eles estão entrando em
ação para fazer a diferença mundialmente. Confira o relatório
Rotaract ao Redor do Mundo para ver quantos rotaractianos estão
cadastrados na sua área. Circule o documento e peça a cada
Rotaractiano para criar uma conta no nosso site, a fim de ser
considerado no cálculo. O relatório será atualizado toda segunda-feira
e mostrará os últimos dados de quantos rotaractianos estão
cadastrados no nosso site.

EM BUSCA DE HISTÓRIAS DE
SUCESSO

PERSONALIZE SEU
PERFIL

TUTORIAIS
MEU
ROTARY

Clique aqui caso tenha dificuldades ao
realizar tarefas no Meu Rotary.
ESQUECEU SUA SENHA DO MEU ROTARY?

Envie-nos histórias e notícias de projetos de
sucesso que seu clube realizou relacionados às 6
áreas de enfoque do Rotary, como iniciativas
pró-paz, combate de doenças, fornecimento de
água potável, assistência a mães e filhos, apoio à
educação e a economias locais. Envie para
ribo@rotary.org.

CLIQUE AQUI PARA SABER COMO REDEFINIR
SUA SENHA

RI Brazil Office
Rua Tagipuru, 209
São Paulo/ SP 01156-000
De 2ª a 6ª feira das 8 às 17hs
11 3217 2630
www.rotary.org.br
ribo@rotary.org
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