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Nesta edição:
(clique no assunto)
Mais de 775 milhões de pessoas com mais de 15 anos são
analfabetas. Isso representa 17% da população adulta do
mundo. Nosso objetivo é fortalecer a capacidade das
comunidades apoiarem educação básica e alfabetização, reduzir
a disparidade de gêneros na área educacional e aumentar a
alfabetização de adultos.
Alfabetização de adultos: O Rotar y com bate o
analfabetismo de adultos por meio da introdução de programas
comunitários de alfabetização.

Desafio Meu Distrito Faz a
Diferença
Fundação agradece apoio
Novidade—Empresa cidadã
Código normativo em português

Treinamento de professors: Nós com partilh am os
conhecimentos e experiências com educadores e outros
profissionais que trabalham com populações vulneráveis.

Realização de projetos

Bolsas de estudo: Nossos associados investem no
futuro ao patrocinar bolsas de estudo para alunos com o
potencial de transformar comunidades.

Novidade no Sistema de boletos

Apoie essa causa através de projetos do clube na área da
educação e alfabetização.

Incentivo de Expansão

Premios por combate à Polio
E mais...

ENTRE EM AÇÃO: www.rotary.org/pt

Clique e confira a
Agenda do Presidente
Lançado o desafio que enaltecerá o seu Distrito e o
Rotarismo brasileiro!

O Desafio conta com a comprovação da alta
performance do Distrito no ano rotário 2017-18, em
quesitos como:


Atualização de dados dos clubes



Desenvolvimento
do
expansão e retenção



Contribuições à Fundação Rotária



Apoio às Novas Gerações



Uso do Meu Rotary



Indicação de metas no RC Central



Incentivo à admissão de mulheres



Adesão à Menção Presidencial; e



Apoio às Campanhas já realizadas pelo Depto de
Suporte a Clubes e Distritos.

quadro

associativo,

Saiba mais clicando aqui.

PORQUE PERTENCER AO ROTARY?
Conhecimentos Profissionais: Espera-se
que todo rotariano envolva-se com a
melhoria de sua profissão ou ocupação,
sirva em comissões de serviços
profissionais e participe da divulgação de
sua profissão entre os jovens. Os rotarianos
procuram conseguir que todos sirvam
sempre da melhor maneira através de
nossas profissões, sejam elas no ramo da
medicina, educação, etc .

Rotarianos em todo o mundo trabalharam juntos
para celebrar o centenário da Fundação Rotária
nesse 2016-17. Em tal
ano, nossa Fundação
recebeu
uma
contribuição total de US$304,3 milhões no mundo
(valor ainda não auditado) e, graças ao seu trabalho
e generosidade, cerca de US$3,9 milhões foram
doados apenas no Brasil! Essa marca nos deixa em
12ºlugar no ranking dos países com maior doação no
ano. Em nome de todos os beneficiados, muito
obrigado! Vamos seguir fazendo a diferença em
nosso segundo século de serviços.

Dos 2.393 clubes brasileiros, 375 são constituídos
exclusivamente por homens e 34 por mulheres.

A partir de Setembro de 2017, ficará ainda mais fácil
ser uma Empresa Cidadã, doando à nossa Fundação
US$1.000 ao longo de um ano através de
contribuições mensais de no mínimo R$300 ou
em menos parcelas de maior valor. Agora, para
aderir ao programa, bastará gerar os boletos de tal
doação em um link específico: www.abtrf.org.br/
contribuaEC - não sendo mais necessário completar
o termo de adesão. Aproveite o momento para
angariar novas empresas para serem parceiras do
seu clube, bem como retomar o contato com aquelas
que já contribuíram! Consulte mais informações no
site e no folder da ABTRF.

O Código Normativo do Rotary (clique) reúne as
normas gerais e permanentes da organização, sendo
que uma versão atualizada é criada depois de cada
reunião do Conselho Diretor e de cada Conselho de
Legislação.

Você sabia que a
Fundação Rotária
realizou mais de
1.500 projetos de
subsídios globais e
distritais no mundo
todo durante o ano
rotário de 2016 2017?
Faça
a
diferença você também, participe e incentive a
realização de projetos.
Para maiores informações a respeito de subsídios
globais, que são projetos de grande porte e alto
impacto, clique aqui; já para saber mais sobre
subsídios distritais, voltados às necessidades da
comunidade, outorgados anualmente, clique aqui.
Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com a
Fundação Rotária, no Brasil.
Você também poderá acessar maiores recursos
relacionados a subsídios diretamente em:


Guia sobre Subsídios Globais



Áreas de Enfoque - Princípios Gerais



Lidere Seu Distrito: Comissão da Fundação
Rotária - inclui informações sobre Subsídios
Distritais



Central de aprendizado - oferece um curso sobre
solicitação de Subsídio Global



Funcionários da área de subsídios

Confira o novo vídeo promocional e baixe os
materiais da campanha no Brand Center (Clique
aqui).

A iniciativa idealizada pelo Diretor de RI 2017-19 –
Paulo Zanardi - tem como objetivo incentivar os
Governadores 2017-18 a fundarem até 1º de junho
de 2018 novos clubes com foco nas 6 áreas de
enfoque do Rotary e que atendam diretamente as
necessidades da comunidade local, formando assim
clubes de base forte para a sustentabilidade do
quadro associativo e o engrandecimento da nossa
organização. São elas:


Paz e prevenção/resolução de conflitos



Prevenção e tratamento de doenças



Recursos hídricos e saneamento



Saúde materno-infantil



Educação básica e alfabetização



Desenvolvimento econômico e comunitário

Termos e Condições para Subsídios Distritais e
Globais da Fundação Rotária.

Os Governadores dos distritos que alcançarem o
objetivo serão reconhecidos durante o Instituto
Rotary de Fortaleza. Saiba mais, clique aqui.

O sistema de emissão de boletos bancários do site do
RIBO passou por uma atualização importante, agora
todos os boletos bancários gerados serão
automaticamente registrados junto ao Banco
adaptando-se a normativa da Febraban. Todos os
campos preenchidos serão registrados e o boleto
disponibilizado poderá ser pago por todos os meios
disponíveis de compensação bancária: internet
banking, agências bancárias, lotéricas, agências dos
correios, supermercados e demais correspondentes
bancários.
Estamos procurando histórias pessoais relacionadas
à nossa organização. Envie sua história ou sugestão
de post para globalcommunications@rotary.org
Muitos Rotarianos contribuíram significativamente
para o tremendo progresso que alcançamos até hoje
na nossa luta pela erradicação da pólio no mundo.

O novo blog post já está disponível confira aqui.

Viaje em estilo com essa etiqueta de
couro vintage para bagagem, ela comporta com segurança cartões de visita
ou de identificação pessoal (inclui
cartão em branco). Disponível em
duas opções de cores:
Preto - (LGETAG-BLK) US$ 8,00
Vermelho - (LGETAG-RED) US$
8,00
Um meio para reconhecer seus esforços e comunicar
nosso apreço a eles é através dos prêmios: “Prêmio
por Atuação em Prol de um Mundo Livre da Pólio” e
“PolioPlus Pioneer Award”. O primeiro foi criado
para reconhecer pessoas que realizaram um
excelente trabalho a partir de 1 de novembro de 1992
e o segundo para reconhecer excelência anterior a tal
data. Clique aqui para acessar diretrizes e
Formulário de Indicação. O prazo para nomeações é
01 de Outubro.

Garrafa de 600ml com logo do Rotary.

Pagamento descomplicado 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

