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AGRADECIMENTO AOS LÍDERES

Nesta edição:

2016-17

(clique no assunto)

Agradecemos a todos que se dedicaram e atuaram como líderes
em seus clubes e distritos durante o ano rotário 2016-17.
Juntos, completamos mais um ano muito gratificante.
Continuem contando com a nossa colaboração e parabéns por
terem levado adiante o lema 2016-17 – “Rotary a Serviço da
Humanidade”, de forma tão construtiva. Sem dúvidas, com o
empenho de todos vocês nossa missão obteve maior êxito.

Recursos para Projetos
Convenção Internacional

Recursos para dirigentes
Saúde do Rotary Club
Meu Clube é Online
Subsídios Globais para moradias

DIRIGENTES DE CLUBE 2017-18
A partir de 1º de julho, o clube que não atualizou os dados dos
dirigentes entrantes terá acesso restrito ao Meu Rotary e ficará
impossibilitado de administrar seus dados online.

Recursos do Brand Center
E mais...

Clique aqui para ver como fazer Indicação de Dirigentes.

ENTRE EM AÇÃO: www.rotary.org/pt

PROJETOS COM ÁGUA
SUBTERRÂNEA
A área "Recursos Hídricos e
Saneamento" é a segunda mais
popular no que se refere a Subsídios
Globais (depois de “Prevenção e
Tratamento de Doenças”). Para
evitar que poços escavados em
nossas iniciativas se sequem em
pouco tempo, a Fundação Rotária
exige que qualquer projeto que for
acessar água subterrânea inclua
uma pesquisa hidrogeológicas na sua fase de
planejamento. Rotarianos, empresas externas,
organizações colaboradoras e governos podem fazer
tais pesquisas. Os parceiros podem incluir o custo
associado a tal estudo no orçamento do Subsídio
Global. É também recomendável que os rotarianos
façam testes para assegurar que a água seja potável,
se este for o objetivo da escavação do poço.

SITES RIBO E ABTRF
Já conhece as páginas do Escritório do RI no Brasil?
Para melhor atendê-los nos mais diversos assuntos,
os websites foram remodelados e estão mais seguros
e simples de navegar. Atualize os endereços em seus
informativos e meios de comunicação com
Rotarianos:
Escritório
do
RI
no
Brasil
(rotary.org.br), ABTRF (abtrf.org.br). Ressaltamos
que alguns links internos podem ter sido alterados,
por gentileza verifique se os mesmos estão
atualizados.

CONVENÇÃO INTERNACIONAL
A Convenção teve mais de 32.500 participantes, de
175 países. A convenção contou com a participação
de Bill Gates, a Dra. Bernice King, diretora executiva
do Martin Luther King Jr. Center for Nonviolent
Social Change, e Amina Mohammed, secretáriageral-adjunta das Nações Unidas. Clique aqui para
ler mais. Na terça-feira, dia 13 de Junho, cerca de
2.000 pessoas assistiram ao novo filme de realidade
virtual do Rotary, clique aqui para saber mais.

PORQUE PERTENCER AO ROTARY?
Melhoria das Habilidades Sociais: Todas
as semanas, e em vários tipos de reuniões e
eventos, o Rotary aperfeiçoa nossas
personalidades e habilidades interpessoais,
oferecendo ambiente ideal para pessoas
que gostam de sociabilizar .

Clique e confira a
Agenda do Presidente

RECURSOS PARA DIRIGENTES
DE ROTARY CLUBS
Familiarize-se com
os
recursos
disponíveis para os
dirigentes de clube
clicando aqui.
Compartilhe com os demais dirigentes do seu clube.

CONTAMOS COM VOCÊ PARA
SEGUIR FAZENDO O BEM NO
MUNDO!
Neste ano de 2016-17 a
Fundação
Rotária
completou seus 100 anos!
Agradecemos
pela
generosidade de todos os
Rotarianos e amigos da
Fundação por investirem
na construção de um
mundo
melhor
e
esperamos seguir com seu
apoio para completarmos
mais um século de boas
ações! Você pode oferecer apoio contínuo desde já!
Doando pessoalmente R$30-35 por mês, por
exemplo, você pode cumprir com a meta EREY, de
doar U$100 por ano ao Fundo Anual de maneira
simples e prática. Para tanto, basta cadastrar seu
cartão de crédito para débitos mensais em
www.rotary.org.br/doe (valor e periodicidade
opcionais) ou nos telefonar que procedemos com seu
cadastro (11 3217-2630 – ramal 4). Em nome de
todos os beneficiários, nosso muito obrigado!

PER CAPITAS ANO ROTÁRIO COMO ESTÁ A SAÚDE DO SEU
CLUBE
2017-18
A fatura do primeiro semestre será disponibilizada
em meados da 2ª quinzena de Julho. O valor da per
capita semestral para o ano 2017-18 será de USD
30.00 por associado, e adicionada da taxa do
Conselho de Legislação no valor de USD 1.50 por
associado.
O valor total a pagar é calculado automaticamente
na base de dados do RI com base nos dados do
quadro associativo constantes no My Rotary em 1º
de julho. Após emitidas as faturas não será possível
realizar alterações, portanto para garantir que tais
informações e a fatura do clube estejam corretas é
necessário:


Ter cadastro no Meu Rotary;



Informar qualquer alteração ao quadro
associativo do clube por meio do Meu Rotary até
1º de julho.



Confirmar que todos os dirigentes de clube de
2017-18 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. Para informações e esclarecimentos: Carlos
Araujo
(Supervisor
Financeiro)
carlos.araujo@rotary.org

Assim
como
visitas periódicas
ao médico são
importantes para
identificar
problemas
de
saúde que podem
piorar se não
forem
tratados,
avaliações
regulares
dos
Rotary
Clubs
também podem
ajudar a evitar o declínio no quadro associativo.
A publicação Lista de Verificação da Saúde do Clube
(clique aqui) é uma maneira rápida e fácil de
determinar a vitalidade do seu clube. Com esse
material,
os
rotarianos
podem
encontrar
oportunidades para crescimento e recursos para
superar os desafios existentes.
Para fazer uma análise mais aprofundada sobre a
situação dos clubes, os rotarianos podem
baixar ou comprar a publicação Ferramentas para
Avaliação do Quadro Associativo.

RECONHECIMENTOS PARA
ENDEREÇO DE E-MAIL DO ROTARY CLUB
ASSOCIADO
Ainda há tempo de ser reconhecido! Caso seu clube
Hoje 9.000 rotarianos são “automaticamente
excluídos” de nossas comunicações por não
possuirem endereço de e-mail em nossa base de
dados – My Rotary.

não tenha recebido o certificado Meu Clube é
Online, aproveite esta oportunidade!

Atualize hoje mesmo os dados de contato dos
associados (clique aqui para saber como). Caso
receba a mensagem “este email já está sendo
utilizado”, envie-nos um e-mail (clique aqui)
informando: Nome do Rotary Club, Nome do
associado e e-mail que já está sendo usado. Após
este processo trabalharemos para que este endereço
de e-mail seja vinculado ao cadastro do associado no
clube.
Enviaremos aos clubes que tiverem todos os
associados com cadastro ativo no site Meu Rotary
no dia 30 de Junho. O envio do certificado ao
governador do distirto será realizado entre Julho e
Agosto.
Clique aqui e saiba mais.

CONSTRUÇÃO DE MORADIAS E RECURSOS E MATERIAIS
ESCOLAS
Panfleto Promocional do Interact
Mediante uma alteração nas normas que vigorará
até 2019, clubes e distritos podem usar Subsídios
Globais para construir moradias de baixo custo e
escolas simples. A construção deve ser parte de um
projeto abrangente relacionado a uma área de
enfoque (projetos que envolvam somente construção
continuam não sendo elegíveis a Subsídios Globais).
As moradias de baixo custo visam fornecer abrigo
para pessoas desabrigadas ou carentes, enquanto
que o objetivo das escolas simples é construir
prédios escolares modestos em áreas onde não haja
nenhuma escola, e não fazer reformas em escolas já
existentes. Para mais informações, leiam as
diretrizes e Apêndice para solicitação de fundos das
moradias de baixo custo.

HINO DO ROTARY
O Hino oficial do Rotary consiste de um arranjo
especial da composição Egmont, de Beethoven,
Opus 84, o qual pode ser tocado em ocasiões
especiais, como por exemplo cerimônia de
hasteamento da bandeira. Compre através do site,
clique aqui.

MAIS RECURSOS NO BRAND
CENTER
Está
disponibilizada
uma
nova
versão editável
de folheto para
Rotary Clubs,
agora
com
opção
para
incluir
suas
próprias
imagens, informações e datas de eventos,
testemunhas de associados e muito mais! Clique
aqui para saber como acessar o Brand Center e
padronize os materiais do clube.

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

ou Rotaract
Panfleto colorido (frente e verso) para
divulgar o programa a possíveis
interactianos/rotaractianos,
administradores escolares e líderes
comunitários.
Interact (pacote com 10 unidades) –
(600-PT) - US$ 1,50
Rotaract (pacote com 10 unidades) –
(663-PT) - US$ 1,50
Panfleto Promocional do RYLA
(pacote com 10 unidades) (636-PT)
- US$ 1,50
Panfleto colorido (frente e verso) para
divulgar o RYLA a estudantes,
administradores escolares e parceiros
comunitários.
Panfleto Promocional do
Intercâmbio de Serviços às Novas
Gerações (pacote com 10 unidades)
(760-PT) - US$ 1,50
Panfleto colorido (frente e verso) para
divulgar o programa a estudantes, jovens
profissionais e líderes comunitários.
Panfleto
Promocional
do
Intercâmbio de Jovens (pacote com
10 unidades)
Panfleto colorido (frente e verso) para
divulgar o programa a estudantes e
famílias anfitriãs.
Longa duração – (755-PT) - US$ 1,50
Curta duração – (756-PT) - US$ 1,50
Pagamento descomplicado através do sistema de
emissão
de
boletos
disponível
no
www.rotary.org.br
Dúvidas: clarita.urey@rotary.org

