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BOAS VINDAS À LIDERANÇA 2016-17
Parabéns à liderança rotária que assumiu em julho a
responsabilidade de tornar seus clubes, os distritos e o Rotary
ainda melhores.
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Nesta edição:
(clique no assunto)


Avaliação Trienal - Subsídios



Nossos Líderes



Porque Associados deixam o
clube?



Presidente 2016-17



Novidade no Seguro Solidário

Sempre que precisar de assistência não hesite em contatar.



Principais mudanças do COL
para clubes e distritos

O RI Brazil Office se coloca à disposição para atendê-los.
Clique aqui para ver os dados de contato de todos os
departamentos.



Per capta semestral



Prêmio Rotary por
Responsabilidade
empresarial



E muito mais

A equipe de Suporte a Clubes e Distritos (CDS) é seu principal
ponto de contato no Rotary. Fornecemos suporte aos
Governadores e clubes de todo o Brasil, oferecendo materiais
informativos e ferramentas de trabalho, como também
colaborar em assuntos administrativos, inclusive aqueles
relacionados a eleições, legislação rotária, quadro associativo,
fundação de novos clubes, programas do RI, ferramentas
online, entre outros.

ENTRE EM AÇÃO: www.rotary.org/pt

CLIQUE E CONFIRA A
AGENDA DO PRESIDENTE

ASSISTA A MENSAGEM DO
PRESIDENTE JOHN GERM
SOBRE
O
QUADRO
ASSOCIATIVO

EM BUSCA DE VOLUNTÁRIOS
PARA INTEGRAR COMISSÕES
(clique aqui para saber mais)

RESULTADOS POSITIVOS NA
PRIMEIRA
AVALIAÇÃO
TRIENAL DO MODELO DE
SUBSÍDIOS DO ROTARY
Foi realizada a primeira Avaliação trienal do
nosso modelo de subsídios, abordando
sustentabilidade, áreas de enfoque e equipes de
formação profissional em 24 países. Os
resultados mostraram grande satisfação com o
modelo: 90% dos que responderam o apoiam e
86% o consideram melhor que o anterior. As
atividades de subsídios, seu enfoque em
sustentabilidade e o seu valor médio continuam
também crescendo: entre 2013-14 e 2014-15
houve um aumento de 24% no número de
pedidos. Os resultados da avaliação revelaram
ainda algumas áreas que precisam de atenção,
nos quais já estamos trabalhando: faremos um
upgrade na ferramenta para pedidos de
subsídios, aumentaremos o número de
treinamentos e promoveremos melhorias nos
comunicados relativos aos subsídios. Leia o
resumo dessa avaliação e consulte o Guia sobre
Subsídios Globais para saber mais sobre como
trabalhar com nossos subsídios.

PORQUE PERTENCER AO
ROTARY?

Amizade: Em um mundo cada vez mais
complexo, o Rotary satisfaz a uma das
necessidades mais básicas dos seres humanos: a
de companheirismo. Esta é uma das duas razões
pelas quais o Rotary foi fundado em 1905.

As comissões abaixo estão procurando candidatos
qualificados para preencher as vagas de 2017-18. A
maioria delas exige o comparecimento a pelo
menos uma reunião anual e a reuniões à distância,
que podem ser por webinar ou teleconferência, e
também comunicação periódica por e-mail.
- Auditoria
- Comunicação
- Estatutos e Reg Interno
- Verificação de Irregularidades Eleitorais
- Finanças
- Rede Global de Grupos de Rotarianos
- Jovens Líderes e Engajamento de Alumni
- Quadro Associativo
- Rotaract e Interact
- Planejamento Estratégico
Clique aqui para preencher o formulário de
inscrição online e se candidatar.
O prazo de inscrição é 14 de agosto. Todo
candidato deve estar cadastrado no Meu Rotary e
manter seus dados de contato atualizados.
Perguntas frequentes: Clique aqui!

CONHEÇA NOSSOS LÍDERES
A equipe de líderes do Rotary reflete as diferentes
culturas e áreas de atuação dos mais de 1,2 milhão
de rotarianos que compõem a nossa organização.
Seja ajudando o Rotary na elaboração de normas,
oferecendo
apoio
financeiro,
gerenciando
funcionários ou promovendo o Plano Estratégico,
cada membro da equipe se dedica a ajudar nossos
voluntários a se conectarem e agirem para causar
mudanças positivas no mundo.
Clique aqui e saiba mais
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NOVIDADE: SEGURO
SOLIDÁRIO AGORA ABRANGE
AUTO, VIDA E RESIDÊNCIA!

PER CAPITA SEMESTRAL ANO ROTÁRIO 2016-17
As faturas de Julho de 2016 serão enviadas por email a partir do dia 18/07/2016 a todos os
dirigentes que possuírem endereços de e-mail
válidos e devidamente cadastrados no Meu Rotary.

Além do seguro de automóvel das Seguradoras
Porto Seguro, Azul ou Itaú; agora o seguro de
residencial da Porto Seguro e Itaú e também o
seguro de vida da Porto Seguro fazem parte do
Programa Seguro Solidário! Assim, as seguradoras
fazem uma contribuição percentual (5% para os
seguros de automóvel e vida e 3% para o seguro
residencial) do valor desses seguros de Rotarianos,
Rotaractianos e seus familiares à Fundação Rotária,
sem nenhum custo adicional. Caso tenha seguro
dessas seguradoras, não deixe de participar
cadastrando os dados do(s) seu(s) seguro(s) em
www.abtrf.org.br/seguro

Lembramos que o Rotary não envia boletos, e sim
somente a fatura, que é o documento onde é
detalhado o valor a pagar, e onde também é
possível encontrar no rodapé do documento o
passo-a-passo para emissão do boleto bancário
que é feito diretamente em nossa página na
internet. Adicionalmente a segunda via poderá ser
obtida através do portal, clicando em Gestão ->
Administração de clubes e distritos -> Clubes ->
Pague ou Veja sua Fatura-> Downloads -> Fatura
atual.

GARANTA
JÁ
SUA
PARTICIPAÇÃO NO EREY
NESTE ANO DO CENTENÁRIO
DA FUNDAÇÃO!

Todos os valores da fatura estarão em Dólar, pra
converter para Real basta utilizar o valor da taxa
do Dólar Rotário correspondente ao mês do
pagamento, as taxas atualizadas poderão ser
encontradas clicando aqui.
Valores da per capita do RI:
Julho de 2016: USD 29.50 por associado (Já
incluso USD 1,50 referente à taxa do Conselho de
Legislação).
Janeiro de 2017: USD 28.00 por associado.

A
iniciativa
‘Todos
os
Rotarianos, Todos os Anos’
(em inglês, EREY “Every
Rotarian,
Every
Year”)
incentiva todo Rotariano a
contribuir pessoalmente com
US$100 por ano ao Fundo
Anual – a principal fonte de
verbas das atividades da nossa
Fundação.
O que acha de garantir tal doação desde já, através
de contribuições mensais via Rotary Direct – nosso
programa de doações recorrentes via cartão de
crédito? Com apenas 35 reais por mês – pouco mais
de 1 real por dia – você faz o bem no mundo e
participa dessa iniciativa neste ano especial do
Centenário da Fundação! Para participar do Rotary
Direct, basta incluir suas preferências de doação e
os dados do seu cartão diretamente em nosso site
www.rotary.org/pt/give 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!

PASSO A
PASSO
MEU ROTARY

Para informações e esclarecimentos:
Carlos Araujo: carlos.araujo@rotary.org

“POR QUE VOCÊ
DEIXANDO O CLUBE?”

ESTÁ

Esta é uma pergunta que deve ser feita a todos os
associados que decidem se desligar do clube. Seja
qual for a resposta, use as informações para evitar
que o mesmo problema leve outros rotarianos a
tomarem a mesma decisão.

Clique aqui para obter
auxílio nas tarefas de
clubes ou distritos no
Meu Rotary.

Utilize o questionário de saída para determinar os
motivos que levaram a pessoa a sair do clube e
inicie uma discussão sobre o que pode ser feito
para conservar seus associados no futuro.
Entendendo porque os associados deixam o clube
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CONHEÇA O PRESIDENTE DE
RI 2016-17

ANIVERSÁRIO DE ROTARY
CLUBS

Leia a biografia do Presidente
John Germ e acompanhe as
suas mensagens mensais.

Os clubes que completam aniversário de 25, 50 e
75 anos receberão através do Governador do
Distrito, uma flâmula comemorativa fornecida
pelo RI. As flâmulas foram encaminhadas aos
respectivos distritos em meados de maio.

O discurso do lema, logotipo e
materiais, bem como a
Menção Presidencial, Veja
aqui!

PRINCIPAIS MUDANÇAS PARA
CLUBES E DISTRITOS

Confira no link a seguir e familiarize-se com as
principais mudanças para clubes e distritos
aprovadas pelo Conselho de Legislação de 2016.
Clique aqui e saiba mais!

PRODUTOS COM A MARCA
ROTARY
A aquisição de pins, crachás, bandeiras, sinos,
pastas, entre outros produtos com as insígnias
rotárias, deverá ser feita sempre através de um
Licenciado Oficial de RI, uma vez que estes são
autorizados, através de instrumento contratual, a
reproduzirem e comercializarem produtos com a
marca.

O rotariano que adquire produtos através de um
licenciado oficial contribui com o recebimento de
recursos financeiros dos licenciados, que pagam
royalties à organização.
Veja a lista de licenciados oficiais e relação de
produtos que estão autorizados a comercializar:
Clique aqui!

PADRINHOS EM DESTAQUE
Embora o Programa de reconhecimento de
padrinhos tenha encerrado em 29 de fevereiro,
recomenda-se que os clubes e distritos continuem
reconhecendo localmente os associados que se
empenharam em aumentar o quadro associativo.
No roll mundial de Rotarianos que mais
apadrinharam novos associados no último ano
rotário estão 2 brasileiros! Veja mais.
Nome

Rotary Club
de

País

Distrito

Apadrinhados

Somendra
Sharma
Tarcisio
Porto
Jae
Kyung
Baek
Anselm
Molloy
KyungHee Kim
Wilson
Ngie
Horácio
Misawa
Deepak
Agrawai
YoungJung Yun
Willard
Grageda

Jaipur
North
Fortaleza

Índia

3052

29

Brasil

4490

27

Coréia

3630

18

Irlanda

1160

15

Coréia

3710

12

Filipina
s
Brasil

3810

12

4420

12

Índia

3120

11

Coréia

3750

11

Filipina
s

3780

11

Gyeongju
Queen
Aylyoung
Kikenny
GwangjuHana
Bagumbaya
n-Manila
São PauloParaíso
Varanasi
Ganga
Ansan OLG
Dilman
North

INÉDITO: PRÊMIO ROTARY
POR
RESPONSABILIDADE
EMPRESARIAL
O prêmio visa homenagear pessoas e empresas
que dedicam tempo, recursos e conhecimentos
para solucionar problemas sociais e econômicos
local ou internacionalmente. O Governador deve
realizar um processo de seleção para escolher os
candidatos do seu distrito mais qualificados ao
prêmio.
O Governador do Distrito recebeu um link
personalizado para enviar o formulário oficial de
indicação impreterivelmente até sexta-feira, 29 de
julho de 2016. Os resultados serão divulgados em
meados de setembro.

Kit para Dirigentes de Clube –
(225PT) – US$ 14,00

Você Sabia?

ACESSO AO MEU ROTARY
ESTENDIDO AOS
GOVERNADORES 2015-16

Descreve diretrizes gerais e as
responsabilidades dos dirigentes de
clube. (Kit formado pelos manuais:
Manual da Comissão de
Administração da Administração do
Clube; Manual da Comissão de
DQA; Manual da Comissão de
Imagem Pública e recursos
disponíveis; Manual da Comissão de
Projetos Humanitários; Manual da
Comissão da FR; Lidere seu Clube:
Secretário; Presidente; Tesoureiro).

Acesso estendido ao Meu Rotary será concedido pelo
Rotary aos ex-governadores imediatos, que poderão
acompanhar a situação do distrito e gerar diversos
relatórios por mais 1 ano.

Lidere
Seu
Distrito:
Comissão
da
Fundação
Rotária - (300PT) – US$
5,50

O primeiro Interact Club do Brasil foi o
Interact Club do Colégio do Estado,
patrocinado pelo Rotary Club de São Luiz, em
5 de Abril de 1963!

Antigamente chamada de Manual
da Comissão Distrital da Fundação
Rotária. Voltada aos rotarianos
responsáveis pela Fundação nos
distritos.

Essa medida permitirá que continuem acompanhando
o desempenho do distrito durante o ano posterior à sua
gestão e, eventualmente, dar apoio aos Clubes fundados
em seu mandato, bem como ao Governador 2016-17.

RECURSOS E MATERIAIS

Pedidos
Faça o pagamento de sua encomenda através do
sistema de emissão de boletos disponível no site
www.rotary.org.br link "EMISSÃO DE BOLETOS".
“AQUISIÇÃO DE PUBLICAÇÕES”.

Centros Rotary Pela Paz,
Guia para Rotarianos
(085PT) – US$ 1,59

Dúvidas
Clarita Urey: clarita.urey@rotary.org

Informações sobre o processo de
inscrição e financiamento das
bolsas.

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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