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JUNHO – MÊS DO COMPANHEIRISMO
O mês de junho foi designado como o Mês dos Grupos de
Companheirismo do Rotary com o intuito de reconhecer a
importância do companheirismo e da boa vontade entre
rotarianos com interesses recreativos e profissionais
semelhantes, e para incentivar a participação nestes
grupos. O Conselho Diretor do RI incentiva tais grupos a
comemorarem esse mês com projetos, atividades e
eventos.
Os Grupos de Companheirismo são formados por
rotarianos, seus cônjuges e rotaractianos com interesse ou
profissão em comum com o intuito de promover amizade e
companheirismo.
Os Grupos de companheirismo oferecem oportunidades de
fazer amizades com pessoas de outros clubes, distritos e
países; Contribuem para a promoção da imagem pública
do Rotary, além de serem um atrativo a mais para novos
associados, contribuindo também para manter os
associados atuais motivados. Saiba mais.
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CLIQUE E CONFIRA A
AGENDA DO PRESIDENTE

QUAL O TAMANHO DO SEU
CLUBE?
Os 5 maiores clubes do mundo em número de
associados estão nos EUA, onde nasceu a nossa
organização!
NOME DO CLUBE

ASSOCIADOS

Oklahoma City

659

Birmingham

625

Nashville

539

Baton Rouge

513

Madison

511
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No Brasil, os 5 maiores clubes são:
D.

ASSOCIADOS NOME DO CLUBE

ESTADO

4490

153

Fortaleza

CE

4570

147

Rio de Janeiro

RJ

4420

131

Santos

SP

4500

129

Recife

PE

4540

111

Ribeirão PretoBoulevard

SP

A versão completa do Official Directory não será
mais impressa nem disponibilizada em CD. A
partir de agora estará disponível online de duas
formas: PDF completo, com função de busca e
copiável ou versão online que conecta diretamente
os contatos na base de dados. Ambas versões
podem ser acessadas com uma conta do Meu
Rotary.

PLANEJE-SE DESDE JÁ PARA O
CENTENÁRIO
DA
NOSSA
FUNDAÇÃO!

VOCÊ JÁ FEZ SUA DOAÇÃO
NESTE ANO ROTÁRIO À NOSSA
FUNDAÇÃO?

Juntos, os Rotarianos fazem grandes mudanças
em suas comunidades e em todo o mundo.
Assim, todos são incentivados a participar de
projetos da Fundação e a doar ao Fundo Anual
– todo e cada ano rotário. Se você ainda não
participou em 2015-16, contribua até 30 de
Junho em www.rotary.org.br/contribua (por
boleto) ou www.rotary.org/pt/give (por cartão
de crédito); e veja aqui exemplos de como sua
doação impacta a vida daqueles que mais
precisam. Apenas com a generosidade de
pessoas como você, nosso trabalho pode seguir
fazendo a diferença na vida de milhões de
pessoas.

A nossa Fundação completará 100 anos de boas
ações pelo mundo em 2016-17! A comemoração só
começará oficialmente na Convenção de 2016, na
Coréia do Sul. No entanto, você já pode começar a
planejar as comemorações em sua região usando
os materiais do nosso kit promocional. Para ideias
e recursos sobre como promover o Centenário,
acesse: www.rotary.org/foundation100

SITUAÇÃO DO NOSSO QUADRO
ASSOCIATIVO
Em 30 de abril totalizamos 1.239.401 associados à
nossa organização, representando um crescimento
mundial de 29.910 em comparação a 1º de julho de
2015. Veja a tabela completa da posição do DQA de
todos os distritos do mundo naquela mesma data:
April 2016
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SELECIONADO DIRETOR DE RI
2017-19

PREMIAÇÃO AO DISTRITO

Paulo Augusto Zanardi,
associado do Rotary
Club
de
CuritibaCidade
Industrial,
Paraná,
Brasil,
foi
eleito para atuar como
diretor das Zonas 22 e
23 para o biênio 201719.
A nomeação ocorrerá na Convenção
Internacional de 2016, em Seoul, e o novo
Diretor tomará posse em 1º de julho de 2017.
Paulo Zanardi é rotariano há 27 anos e atuou
como Governador do Distrito 4730 em 200607. Coordenador de ex-participantes de
programas da Fundação Rotária 2008/2012,
Convocador e Presidente da Comissão de
Eleitores para a escolha de Diretor 2013/15 da
Zona 23; Líder de Treinamento das
Assembleias Internacionais de 2012 e 2013 em
San Diego nos EUA; Pólio Plus National
Adviser Brazil 2012-2014; Coordenador da
Fundação Rotária para os anos 2014-2017.

Cada Rotariano é muito importante para a
conquista deste Prêmio!
O Distrito que atingir pelo menos 80% de
associados com conta ativa no Meu Rotary até 30
de junho de 2016 será agraciado, por intermédio de
seu Governador 2015-16, com um belíssimo livro
“Fazendo o Bem no Mundo – A história dos 100
anos da Fundação Rotária” (edição de luxo)
autografado pelo Presidente de RI 2015-16, K. R.
Ravindran.
Bem
como
receberá
um
reconhecimento diretamente do Diretor do RI
2015-17 – José Ubiracy Silva – durante o XXXIX
Instituto Rotary do Brasil no Recife, PE.

SEU CLUBE QUER CONQUISTAR
RECONHECIMENTOS DA NOSSA
FUNDAÇÃO
NESTE
ANO
ROTÁRIO? AINDA DÁ TEMPO!

Para saber mais clique aqui

A partir deste ano rotário 201516, temos novidades nas
flâmulas de Reconhecimentos
oferecidas
pela
Fundação
Rotária para os Rotary Clubs.
Agora, contamos com a flâmula
“Clube com 100% de Doadores
à Fundação Rotária” e com a
“Clube 100% Todos os Rotarianos, Todos os
Anos/Contribuintes Especiais” – cujos requisitos
podem ser consultados no nosso guia de
referencia. Os clubes que cumprirem com as
condições até 30 de junho de 2016 receberão do
seu governador a flâmula referente no próximo
ano. Veja a posição atual do seu clube e participe
fazendo
sua
doação
pessoal
em
www.rotary.org.br/contribua
ou
www.rotary.org/pt/give.

MANUAL DE PROCEDIMENTO
O Manual de Procedimento será revisado. O
relatório das deliberações do COL, em português,
está disponível em meados de junho e os novos
Estatuto/Reg Interno em inglês estarão prontos em
junho, já as versões em português demorarão um
pouco mais. Avisaremos a todos!

VOCÊ SABIA?

Que o emblema do Rotary tem o mesmo
design desde 1924?
Clique aqui e saiba mais sobre nossa marca.
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QUER SABER MAIS SOBRE
DOAÇÕES E RECONHECIMENTOS
DA NOSSA FUNDAÇÃO?
Assista à gravação dos Webinars
realizados pela equipe da Fundação
Rotária do RIBO! O treinamento
“Fundação Rotária: Dicas para
arrecadar doações e garantir nosso bom trabalho ao
redor do mundo”, realizado ao vivo em 31 de Março,
está disponível em https://vimeo.com/161092125 e
o “Paul Harris: Entenda como oferecer, bem como
receber esse e outros reconhecimentos da nossa
Fundação”
de
11
de
Maio,
em
https://vimeo.com/166268334.

NOVOS CLUBES
PRAZO FINAL

EM

2015-16

Está ainda trabalhando em novos clubes que
gostaria de admitir antes do final deste ano rotário?
Para garantir que o clube receba o Certificado este
ano, assegure-se de que todos os documentos
requeridos sejam enviados ao CDS até o dia 15 de
Junho.

AUMENTO DAS PER CAPITAS
No último Conselho de Legislação diversas decisões
progressivas foram tomadas para aumentar a
flexibilidade do quadro associativo e das reuniões,
assim como outras medidas importantes, inclusive o
aumento anual de US$4 das cotas per capita.
Nove entre dez rotarianos pediram para o Rotary
fornecer mais serviços, e ficou claro para os
representantes distritais, com base na previsão
financeira para cinco anos apresentada pelo
Conselho Diretor do RI, que sem o aumento nas
cotas, os serviços para clubes e distritos teriam que
diminuir. Como resultado das deliberações do
Conselho, as cotas sofrerão um aumento de US$4
por ano em 2017-18, 2018-19 e 2019-20. Com isso,
poderemos aprimorar nosso site e ferramentas
digitais, adicionar programas e serviços, e fazer
outros avanços para ajudar os clubes a aumentarem
o quadro associativo e servirem às comunidades.
Para entender as razões do aumento e o impacto que
isso terá no nível de apoio prestado pela nossa
organização no futuro, clique aqui. E não deixe de
compartilhar essas informações com os rotarianos
do seu clube, distrito e região. Para mais
informações, acesse o nosso site e confira
um artigo sobre as deliberações do Conselho de
Legislação.

RECURSOS E MATERIAIS
PortaCertificado
(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).
Folheto - Áreas
de enfoque do
Rotary – (965PT) US$ 2,00
Livreto
informativo sobre
as seis áreas de
enfoque do Rotary,
com exemplos de
projetos em cada
uma delas.

METAS
NO ROTARY CLUB CENTRAL
.
O Rotary Club Central é uma ferramenta online com o objetivo de ajudar os clubes a
acompanhar as suas metas.
Os presidentes eleitos devem acessar o site do RI (Meu Rotary) e informar as metas
2016-17 até 15 de Junho. Clique aqui e saiba como.

O RI BRAZIL OFFICE QUER
OUVI-LO

TUTORIAIS
MEU
ROTARY

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

Abrimos este espaço para coleta e troca de ideias
sobre estratégias de retenção do quadro
associativo. Conte-nos o que seu clube está
fazendo para apoiar o fortalecimento do quadro
associativo! Sua resposta é muito importante
para nós!
Agradecemos a sua participação.

CLIQUE AQUI PARA SABER COMO REDEFINIR
SUA SENHA

INSCREVA-SE! CLIQUE AQUI E ENVOLVA-SE
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

5

