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JUNHO - MÊS DOS GRUPOS DE
COMPANHEIRINHOS

Nesta edição:
(clique no assunto)

Os Grupos de Companheirismo são formados por pessoas que
compartilham dos mesmos interesses. Participar de um deles é
uma ótima maneira de fazer amizades no mundo todo.

OMIR é selecionada em concurso

Como posso me juntar a um Grupo de Companheirismo?

Webinar sobre ciclo de projetos

Os grupos são abertos a rotarianos, seus familiares, e ex e
atuais participantes dos nossos programas. Para contatar um
Grupo
de
Companheirismo
diretamente,
consulte
o diretório ou entre em um grupo de discussão para encontrar
rotarianos e rotaractianos com os mesmos interesses que os
seus.

Grupo de Rotarianos em Ação

Você gosta de um assunto ou atividade em especial? Visite os
websites dos Grupos de Companheirismo, clique aqui para ver
a lista.

Clique aqui para saber mais.

de Projetos

contra Hepatite
Apoie projetos que tocam o
Coração
Percapita Semestral
Explicação sobre o Tema 2017-18
Prazo da Menção Presidencial

Facilidades para doação
E mais...

ENTRE EM AÇÃO: www.rotary.org/pt

FAÇA AGORA SUA INSCRIÇÃO

Clique e confira a
Agenda do Presidente

Inscreva-se agora mesmo clicando aqui

OMIR (ROTARACT BRASIL)
VENCE PRÊMIO MUNDIAL
A
Organização
Multidistrital de Rotaract
Club no Brasil teve o
projeto de combate aos
crimes de ódio nas redes
Foto: Instagram
sociais selecionado como o
melhor
na
categoria
Projetos Multidistritais de Rotaract. A premiação é
grande destaque entre os Rotaractianos pois
seleciona somente os melhores projetos que, entre
outras categorias, destaca o Rotaract Brasil no
cenário mundial. Parabéns Rotaractianos e Rotary
Clubs Patrocinadores!

PARTICIPLE DO WEBINAR
SOBRE CICLO DOS PROJETOS
Quer saber como
usar os Grupos de
Discussão como
um recurso para
projetos
humanitários,
como
usar
o
Rotary Ideas e
como
compartilhar
a
história dos seus
projetos
pelo
Rotary Showcase? Clique aqui e inscreva-se!

PORQUE PERTENCER AO ROTARY?
Entretenimento: Todo clube organiza
reuniões e atividades de entretenimento, as
quais são muito importantes para trazer
descontração às nossas ocupadas vidas
profissionais ou de negócios. No Rotary são
organizadas conferências, convenções...
que informam, orientam, prestam serviço e
também oferecem companheirismo.

NOVO GRUPO ROTARIANOS EM
AÇÃO TEM COMO ALVO A
ERRADICAÇÃO DA HEPATITE
O Rotary dá as boas-vindas ao mais novo Grupo
Rotarianos em Ação, focado na erradicação da
hepatite. Presidido por Humberto Silva, do Rotary
Club de São Paulo – Jardim das Bandeiras, o grupo
auxiliará clubes e distritos com exames de hepatite e
campanhas para realização de testes. Entre em
contato com a presidência para saber mais.
Os Grupos Rotarianos em Ação são abertos a
rotarianos, seus familiares, participantes de
programas e alumni com experiência ou interesse
em certas áreas. Eles usam seus conhecimentos para
ajudar clubes e distritos a planejar e desenvolver
grandes projetos. Veja uma lista completa dos
Grupos Rotarianos em Ação e saiba mais sobre seus
serviços inspiradores no relatório anual de 2016.

GUIA PARA PLANEJAMENTO
DE EVENTOS
Realizar um evento
é
uma
ótima
maneira
de
aumentar
a
visibilidade do seu
clube e do Rotary
localmente.
Este
guia
traz
ideias, uma lista de
verificação
e
diversos recursos
para maximizar o
sucesso do seu
evento.

APOIE PROJETOS QUE TOCAM PER CAPITA
JANEIRO 2017
SEU CORAÇÃO
Nossa Fundação
Rotária é muito
grata a todos os
seus
doadores
que possibilitam
a realização de
projetos
impactantes
local
e
globalmente. Se
você já fez a sua
doação este ano,
nosso
muito
obrigado!
Se
ainda
não
contribuiu,
considere fazêlo antes de 30 de
junho para nos
ajudar a alcançar a meta de arrecadação de US$300
milhões para o ano do centenário da Fundação.
Doações podem ser feitas por Boleto bancário
(www.rotary.org.br/contribua) ou Cartão de crédito
(www.rotary.org/give).

COMPLETE A QUALIFICAÇÃO
DISTRITAL ATÉ 1º DE JULHO
Ao se preparar para o novo ano rotário, os
governadores, governadores eleitos e presidentes de
Comissão Distrital da Fundação Rotária precisam ler
o Memorando de Entendimento e completar
a qualificação on-line. Este processo é exigido para
todo parceiro de Subsídio Global, pois ajuda a
garantir que todos entendam os deveres financeiros
referentes à gestão de subsídios. O Rotary
oferece recursos e materiais de treinamento para
distritos e clubes planejarem o Seminário sobre
Gerenciamento de Subsídios e se informarem sobre
o assunto. Complete a qualificação de seu distrito até
1º de julho para evitar demoras no processamento
de subsídios.

SEMESTRAL:

Os Rotary clubes que foram terminados em Abril
devido ao não pagamento da per capita de Janeiro
de 2017, poderão ser reinstalados até 15 de
Setembro de 2017, cumprindo as seguintes
obrigações:


Pagamento de todos os débitos pendentes;



Pagamento fatura do próximo semestre - Julho
2017;



Pagamento de multa de USD 30.00 por
associado;



Entrega do formulário de reinstalação
preenchido, assinado e digitalizado.

Para informações e esclarecimentos: Carlos Araújo
(Supervisor Financeiro) carlos.araujo@rotary.org

EXPLICAÇÕES E MATERIAIS
SOBRE O LEMA 2017-18
Clique aqui e saiba porquê o Presidente Eleito Ian
Riseley escolheu o lema O ROTARY FAZ A
DIFERENÇA.
Clique aqui e acesse os materiais do Lema 2017-18:
O Rotary Faz a Diferença e a Menção Presidencial do
Presidente Ian Riseley. Estão disponíveis os textos
dos seguintes discursos (PT):



Lema de 2017-18 (Ian H.S. Riseley, presidente
eleito do RI)



Seus parceiros para mudanças e estratégias
(John Hewko, secretário-geral do RI)



Planejamento
estratégico
e
capacitação
(Stephanie Urchick, presidente da Comissão de
Planejamento Estratégico do RI)



Foco para o ano (Paul A. Netzel, chair eleito da
Fundação Rotária)

A cerimônia das bandeiras rotárias e o vídeo do
discurso do Presidente Ian sobre o Lema 2017-18
podem ser vistos clicando aqui.

PRAZO DA MENÇÃO
PRESIDENCIAL 2016-17
A data para alcançar e relatar as metas da Menção
Presidencial é 30 de junho. Este prêmio visa
reconhecer os clubes que atingirem metas
relacionadas a pagamento das cotas per capita,
crescimento do quadro associativo, doações à
Fundação, serviços humanitários, etc. Apenas 15 a
20% dos clubes recebem a Menção anualmente.
Todos os associados cadastrados no Meu Rotary
podem visualizar o progresso de seus respectivos
clubes. Clique aqui e veja o Guia para Clubes.

LANÇADO NOVO SISTEMA DE
BOLETOS PARA DOAÇÕES À
FUNDAÇÃO!
No novo sistema
de doações via
boleto, o
preenchimento
dos dados passou
a ser feito em
fases de modo a
evitar o não
preenchimento
de alguma
informação obrigatória. Os campos não preenchidos
são destacados em vermelho e no final do
preenchimento, há uma mensagem para que o
doador confirme se quer revisar/corrigir os dados
antes de emitir o boleto. E mais importante: agora
também ficou possível mandar contribuições para
diferentes fundos! Veja o passo a passo sobre como
doar via boleto clicando aqui, confira o novo sistema
em www.rotary.org.br/contribua e nos deixe saber o
que achou da mudança!

RECURSOS E MATERIAIS
Kit Informativo para
Novos Associados
Proporciona aos novos sócios
informações essenciais sobre
o RI e a Fundação Rotária,
além de conter o ABC do
Rotary,
o
adesivo
feminino/masculino e a pasta
azul. Disponível em duas
opções:
Com adesivo masculino (426M-PT) US$ 8,80
Com adesivo feminino (426F-PT) US$ 8,80

Kit para Dirigente de
Clube (225-PT) - US$
14,00
Descreve diretrizes gerais e as
responsabilidades
dos
dirigentes de clube. Esses
itens podem ser comprados
separadamente.

Como Apresentar o
Rotary
a
Novos
Associados (414-PT) –
US$ 1,25
Guia de orientação. Use este
guia para encontrar ideias de
como engajar os novos
associados.

Lema
e
Menção
Presidencial do RI de
2017-18 (900-PT) –
US$ 00,50
O Rotary Faz a Diferença Ian Riseley Presidente do RI
2017-18.

Torne seu pagamento ao departamento de
publicação mais ágil e prático através do sistema de
emissão
de
boletos
disponível
no
www.rotary.org.br
Dúvidas: clarita.urey@rotary.org

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

