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Agradecemos a todos que se dedicaram e atuaram como líderes
em seus clubes e distritos durante o ano rotário 2015-16.



Agradecimento

Juntos, completamos mais um ano muito gratificante.



Transição de Gestão

Continuem contando com a nossa colaboração e parabéns por
terem levado adiante o lema 2015-16 – “Seja um Presente para
o Mundo”, de forma tão construtiva. Sem dúvidas, com o
empenho de todos vocês nossa missão obteve maior êxito.



Parceria no Seguro Solidário



Par capitas 2016-17



Meses Comemorativos
Rotários



Nova Diretoria ABTRF



Flexibilização aos clubes



Prêmio Distrito Online

RELATÓRIO DAS DELIBERAÇÕES DO
COL
Acesse e veja o conteúdo clicando aqui.
• carta do secretário-geral John Hewko;
• propostas aprovadas pelo COL, incluindo os itens alterados;
• resultado da apuração de votos para propostas aprovadas;
• Registro de Oposição a Decisão do Conselho de Legislação.

E muito mais....

ENTRE EM AÇÃO: www.rotary.org/pt

CLIQUE E CONFIRA A
AGENDA DO PRESIDENTE

PASSANDO O BASTÃO
Um plano sólido de sucessão contribui para que
a diferença que você fez como líder perdure
além do seu mandato. Durante a sua gestão,
você desenvolveu estratégias para alcançar as
suas metas. Porém, à medida que 1º de julho se
aproxima, seu impacto no clube e distrito será
enfatizado se você focar menos em suas
conquistas e trabalhar mais com o seu sucessor
e predecessor no estabelecimento de metas de
longo prazo que façam parte de um plano
estratégico plurianual. Ao usar essa abordagem,
você contribuirá a uma transição simples e
tranquila. Seguem dicas de líderes experientes:
•
Treinar os líderes entrantes pelo menos
um mês antes de seus mandatos.
•
Manter atualizadas as informações sobre
as suas metas no Rotary Club Central e discutilas com o seu sucessor, concentrando-se no
progresso do clube e em como ele pode avançar.
•
Dar ao sucessor um sumário, por escrito,
do
seu
mandato
em
termos
de
responsabilidades e desafios.
•
Estar disponível durante o próximo ano
para responder às perguntas do seu sucessor.
•
Reunir-se com o seu sucessor e o
rotariano que assumirá o cargo no ano
subsequente para estabelecer metas plurianuais.

CONHEÇA
A
NOVA
DIRETORIA DA ABTRF!
A Associação Brasileira da The Rotary
Foundation (ABTRF) foi estabelecida em 2004
para oferecer um caminho às contribuições de
empresas à Fundação Rotária no Brasil. Com
ela, são oferecidos reconhecimentos e eventuais
benefícios fiscais às pessoas jurídicas brasileiras
que aqui contribuam com nossa Fundação.
Seguindo com o importante trabalho que a
entidade vem desenvolvendo ao financiar
projetos dos Rotary Clubs Brasileiros nos
últimos anos, a partir de 2016-17, ela contará
com uma nova diretoria. Seu presidente será o
Diretor de Rotary 2003-05 Luiz Coelho de
Oliveira, seu vice-presidente o Diretor de Rotary
2001-03 Alceu Antimo Vezozzo e seu Diretor
Gov. Chico Schlabitz. Junte-se a eles e participe
ativamente das iniciativas empresa cidadã e
seguro solidário da ABTRF!

CICLO DE PER CAPITAS ANO
ROTÁRIO 2016/2017
A próxima fatura do seu clube estará disponível
on-line em meados de julho com base nos dados
do quadro associativo constantes do nosso sistema
em 1º de julho. Assim, é extremamente importante
garantir que tais informações estejam atualizadas,
pois não serão feitas atualizações às faturas
emitidas. O novo valor da per capita semestral
para o ano 2016-17 será de USD 28.00 por
associado, adicionalmente em Julho é cobrada a
taxa do Conselho de Legislação de USD 1.50 por
associado.
Para garantir que a fatura do seu clube esteja
correta, você deve:
•
Ter uma conta no Meu Rotary.
•
Informar qualquer alteração ao quadro
associativo do seu clube por meio do Meu Rotary
até 1º de julho.
•
Confirmar que todos os dirigentes de clube
de 2016-17 tenham sido reportados e que o Rotary
tenha seus dados de contato (endereço, e-mail e
telefone). Lembre-se de que somente os atuais
dirigentes podem atualizar os dados de associados
no Meu Rotary.
O relatório com detalhes da fatura não será
enviado por e-mail, mas estará disponível no Meu
Rotary. Para acessá-lo, abra a seção Administração
de clubes, desça a página até Finanças, clique em
Fatura do clube e, uma vez aberto o documento,
clique em Detalhes da fatura atual.
Para informações e esclarecimentos: Carlos Araujo
(Supervisor Financeiro) carlos.araujo@rotary.org
e Claudia Silva (Coordenadora Financeira)
claudia.silva@rotary.org
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DADOS DO CONSELHEIRO DO
INTERACT CLUB PARA 2016-17

SEGURO SOLIDÁRIO
PARCERIA AMPLIADA!

TEM

Ajude-nos a enviar as atualizações sobre o Interact
Club para a pessoa correta. Informe o contato do
Rotariano que presta suporte no Interact Club.
Informe quem é o conselheiro do clube até dia 30
de Junho, assim Interactianos não perderão
nenhuma comunicação em 2016-17.
Utilize o formulário online (clicando aqui) para
realizar as indicações.

SABE QUAIS SÃO OS MESES
COMEMORATIVOS DE
ROTARY?
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho

PASSO A
PASSO
MEU ROTARY

Agora o Seguro de Vida da Porto Seguro também
faz parte da iniciativa Seguro solidário! Assim,
Rotarianos e seus familiares que tenham seguros
de automóveis das seguradoras Porto Seguro, Azul
e Itaú; bem como seguro de vida da Porto Seguro,
podem doar 5% do prêmio líquido das apólices à
Fundação Rotária - sem qualquer acréscimo de
valor para o segurado ou corretor.

Desenvolvimento do
Quadro Associativo e
Novos Clubes
Educação básica e
Alfabetização
Desenvolvimento
Econômico de
Comunitário
Fundação Rotária
Prevenção e
Tratamento de
Doenças
Serviços Profissionais
Paz e
Prevenção/Resolução
de Conflitos
Recursos hídricos e
saneamento
Saúde Maternoinfantil
Serviços à Juventude
Grupos de
Companheirismo

Podem
participar
Rotarianos
(inclusive
Honorários) e Rotaractianos, assim como seus
cônjuges, filhos(as), genros, noras, pais, mães,
sogros(as). Para que a contribuição seja feita pela
seguradora, basta enviar os dados através do
formulário disponível (clique aqui).

CONSELHO DE LEGISLAÇÃO
DE
2016
DÁ
MAIOR
FLEXIBILIDADE AOS CLUBES
Em abril, representantes dos distritos rotários
se reuniram em Chicago para aprovar novas
legislações para a organização. Uma delas foi o
aumento da flexibilidade para os clubes
definirem os tipos de associação que podem
oferecer, e quando, onde e como realizar suas
reuniões. Clique aqui para acessar.

Clique aqui para obter
auxílio nas tarefas de
clubes ou distritos no
Meu Rotary.
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APOIE NOSSA FUNDAÇÃO
DURANTE TODO O ANO DE SEU
CENTENÁRIO!
Aproveite a chegada do ano rotário 2016-17, em que
celebramos 100 anos de boas ações da nossa
Fundação, para aderir ao “Rotary Direct” - nosso
programa de doações periódicas via cartão de
crédito. Com ele, você pode oferecer apoio constante
à Fundação, escolhendo o valor e a frequência de
doação que são melhores para você. As contribuições
neste programa podem ser em Reais; sendo
debitadas na sua fatura de cartão de crédito com
frequência mensal, trimestral ou anual.
Para
participar, basta incluir suas preferências de doação
e os dados do seu cartão diretamente em nosso site
(clique aqui) ou telefonar ao RIBO - (11) 3217.2630 -,
que procedemos com o seu cadastro (falar com
Patrícia ou Edilson). É uma forma simples e segura
de causar um grande impacto, bem como de cumprir
com as metas de seu clube. Participe e apoie nossa
Fundação durante todo o ano de seu centenário!

COMUNICAÇÕES DO
ROTARY INTERNATIONAL
O escritório tem enviado mensagens referentes
às campanhas que realizamos. Verifique (com
um dirigente do clube) se seu e-mail está
corretamente listado. Temos mantido as
comunicações com informações importantes e
diretas, poupando seu tempo e entregando a
informação que precisa no momento certo.

RETA FINAL – SEJA UM
CLUBE ONLINE
Rotarianos se envolveram nesta premiação que
colocará os clubes do Brasil mais próximos de
alcançar um nível inédito de inscrições no Meu
Rotary.

O QUE SEU CLUBE TEM A
DIZER?

Já imaginou que seu projeto ou ideia para
fomentação do
crescimento
do
Quadro
Associativo pode virar estudo de caso para
outros clubes no Brasil?
A equipe CDS está desenvolvendo um material
de apoio aos clubes e queremos ouvi-lo.
Como participar?
Clique aqui e em alguns minutos receberemos
sua ideia!
Esperamos receber um número mínimo de
ideias e então entraremos em contato direto com
os responsáveis para saber mais sobre o
andamento do projeto.
Toque Ideias e Entre em Ação!

A grande mobilização também renderá ao
Governador do Distrito um prêmio diretamente
do Presidente do RI 2015-16 K.R. Ravindran.
Além de conquistar um prêmio para o distrito, a
busca pelos cadastramentos no Meu Rotary
colocará os clubes mais próximos da Menção
Presidencial de 2016-17 – a qual exigirá que
pelo menos 50% dos associados do clube com
conta no Meu Rotary.
Ainda dá tempo! O Prêmio Distrito Online
considerará as contas criadas até 30 de junho
para premiar o Distrito vencedor. Nosso
objetivo é alcançar 80% de rotarianos
cadastrados no site Meu Rotary.

PESQUISA SOBRE O
INFORMATIVO RI BRAZIL OFFICE

RECURSOS E MATERIAIS
Porta-Certificado
(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.

Agradecemos a todos os participantes da pesquisa.
Sua opinião foi muito importante para a continuidade
e melhoria de nossa comunicação.
Veja abaixo o resultado geral e clique aqui para ver
todos os resultados.

MÉDIA DE RESPOSTAS

Diploma de Luxo (em
Branco) – (252- PT) –
US$ 8,00 - Lote com
10 unidades.
Diploma em branco, para
preenchimento, Com
logotipo Rotary ao centro
em dourado.

Respostas Positivas
Respostas Negativas

10%

O Impacto Começa
Com Você - (001 PT)
Pacote c/ 5 Unidades US$ 1,25
Brochura para as pessoas
que estão interessadas
em aprender mais sobre
o Rotary e o que o
diferencia de outras
organizações.

90%

Pedidos
Faça seus pedidos através do nosso site (clique
aqui). "EMISSÃO DE BOLETOS". “AQUISIÇÃO DE
PUBLICAÇÕES”. Dúvidas:
Clarita Urey: e-mail clarita.urey@rotary.org

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
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