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Julho 2013

AGOSTO: MÊS DO
DESENVOLVIMENTO DO QUADRO
ASSOCIATIVO
A meta do Conselho Diretor do RI é alcançar 1,3 milhão de
associados até 30 de junho de 2015 e este ano rotário em
especial haverá um grande enfoque nessa área,
incentivando clubes e distritos a estabelecerem estratégias e
alcançarem suas metas.
Para que se mantenham dinâmicos e eficazes, os Rotary
Clubs necessitam de um plano de ação bem elaborado de
desenvolvimento do quadro associativo. Para tanto há uma
ampla gama de materiais para ajudar os clubes a atrair
novos rotarianos e fazer com que seus associado sejam
atuantes e colaborem no fortalecimento do clube.
Consulte no link abaixo os planos regionais de
desenvolvimento do quadro associativo, estatísticas e
diversos materiais de apoio:
http://www.rotary.org/pt/Members/GeneralInformation/Me
mbershipResources/Pages/ridefault.aspx

MENSAGEM DE BOAS VINDAS
Cumprimentamos a todos que assumiram a partir de 1º
de julho o compromisso de servir em uma função
rotária, decidindo levar o seu trabalho no Rotary a um
novo patamar e aceitando o privilégio e a
responsabilidade que vêm com tal decisão. O nível de
sucesso desse ano só depende de cada um: do seu
planejamento, entusiasmo, dedicação e trabalho.
E para apoiá-los nessa missão, colocamos à disposição
os departamentos especializados do RIBO:
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  AGENDA DO PRESIDENTE
DO CLUBE – AGOSTO

Agosto:
Mês
do
Desenvolvimento
e
Expansão
do
Quadro
Associativo
- Planejar e realizar reunião
mensal do conselho diretor
do clube.
- Enviar relatório mensal de
frequência ao Governador
ou secretário distrital até 15
dias após a última reunião
do mês.
- Conduzir iniciativas para
apoiar o desenvolvimento e
expansão
do
quadro
associativo.
- Promover participação no
seminário
distrital
do
quadro associativo.
- Convidar ex-bolsistas e
ex-participantes de equipes
de Intercâmbio de Grupos
de Estudos com as devidas
qualificações
para
associar-se
ao
quadro
social do clube.

http://www.rotary.org.br/faleconosco.php
A equipe do RI Brazil Office deseja muito sucesso!

SERÁ LANÇADO EM BREVE O WEBSITE DO RI
O novo site do Rotary International (www.rotary.org) entrará no ar em meados de
agosto e contará com recursos avançados de personalização de conteúdo, que se
adaptará ao tipo de usuário que o está acessando (rotarianos em geral, presidentes de
clube, governadores, não-rotarianos, etc).
Contudo, para que o novo site esteja acessível a todos, precisamos que os endereços
de e-mails estejam atualizados em nossa base de dados.
Assim, pedimos aos Presidentes e Secretários de clubes que atualizem os e-mails de
todos os membros através do Portal do Associado. O processo é rápido e simples e,
caso tenha alguma dúvida, consulte o tutorial "Atualização de E-mails".

ISABELI FONTANA NO MAIOR COMERCIAL DO MUNDO
A modelo e atriz Isabeli Fontana é a mais nova
embaixadora do Rotary International no combate a Pólio.
Junto à diversas outras celebridades, ela está participando
do maior comercial do mundo. Você pode conferir o post
da foto no link abaixo:
http://thisclose.endpolio.org/pt/submissions/30802
E você, o que está esperando para participar também do
maior comercial do mundo? Convide agora mesmo seus amigos, família e
companheiros de Clube para participar dessa grande campanha. Acesse já o link
abaixo e acrescente sua foto: http://thisclose.endpolio.org/pt

RESULTADOS DO CONSELHO DE LEGISLAÇÃO 2013
O relatório das deliberações do último Conselho de Legislação já está disponível e pode
ser acessado em:
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/col13_report_of_action_pt.pdf

Após analisar cuidadosamente todos os itens desta publicação cada clube, conforme
previsto na seção 8.140.3 do Regimento Interno do RI, poderá registrar sua oposição a
qualquer das propostas de emenda ou resoluções aprovadas, enviando o formulário
disponível ao final deste relatório até 23 de agosto de 2013, o mais tardar. Nada
precisará ser feito se não for para registrar oposição a alguma deliberação.

PAGAMENTO DA PER CAPITA DE JULHO DE 2013
O relatório semestral (SAR) de Julho de 2013 já foi encaminhado a todos
os Rotary Clubs do Brasil. Caso seu clube não o tenha recebido uma
segunda via poderá ser obtida diretamente no Portal de RI , através do
link https://www.rotary.org/pt/selfservice/Pages/login.aspx.
Uma vez que o relatório semestral for recebido é necessário que ele seja devidamente
conferido pelos dirigentes do clube, de modo a se certificar que a relação de sócios
está devidamente atualizada. Havendo admissões e/ou baixas de sócios, estas deverão
ser feitas no próprio relatório semestral. O valor a ser pago deverá também ser
recalculado.
O relatório deverá ser assinado pelo presidente e secretário do clube e devolvido para
o RI Brazil Office. O pagamento da per capita poderá ser feito através da emissão de
boleto bancário diretamente no site www.rotary.org.br, link “Emissão de Boleto”.
Valores da per capita de RI para o ano rotário 2013-14:
Julho de 2013: US$ 27.50 por sócio (já incluído US$ 1.00 referente à taxa do Conselho de
Legislação).
Janeiro de 2014: US$ 26.50 por sócio.
Dúvidas sobre o pagamento da per capita de RI poderão ser dirimidas junto ao
Departamento
Financeiro
do
RI
Brazil
Office,
através
dos
e-mails:
carlos.afonso@rotary.org ou fabio.peverari@rotary.org

COORDENADOR DISTRITAL DA SOCIEDADE PAUL HARRIS
Os Governadores receberam uma carta informando sobre uma nova função
no distrito chamada de Coordenador Distrital da Sociedade Paul Harris. Os
distritos que indicarem um Coordenador para esta função terá acesso a
alguns relatórios através do portal do Rotary e também receberá um kit, que inclui
materiais promocionais e algumas insígnias PHS.
Pedimos a colaboração dos distritos que pretendem ter esta função e implantar a
Sociedade Paul Harris em seus distritos a informar quem será o coordenador em seu
distrito pelo portal do Rotary.
A Sociedade Paul Harris, cujo nome é uma homenagem ao fundador do Rotary, é um
programa para prestigiar pessoas que anualmente contribuem pelo menos US$1.000 ao
Fundo Anual, Pólio Plus ou subsídios aprovados da Fundação Rotária. Ao se juntar à
Sociedade Paul Harris, você está fazendo uma diferença duradoura na vida de muitas
pessoas.

AGRADECIMENTO

Agradecemos aos Rotarianos brasileiros pelo apoio dado à Fundação Rotária e
também pela participação em seus programas, através dos subsídios equivalentes,
globais, distritais e demais programas no ano rotário de 2012-13.
Neste ano rotário os brasileiros doaram um total de US$5.111.904,24.
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INICIATIVA “PRIMEIRA CLASSE”
O presidente do RI Ron Burton está bastante entusiasmado com o sucesso
de sua campanha "Primeira Classe" (First Class), que visa tornar a equipe
de líderes rotários do ano 2013-14 na primeira em que 100% dos membros contribua
pessoalmente para a Fundação Rotária. Todos os atuais governadores já realizaram
contribuições à Fundação, tendo sido o desafio estendido aos presidentes de clube.
O Brasil conquistou um progresso significativo nessa iniciativa, contando hoje com 4
distritos “Primeira Classe”, em que – ao lado do governador – todos os presidentes de
clube já efetivaram contribuições à Fundação Rotária:
4510

Ricardo de Maio Bermejo

4630

Antonio Carlos Cardoso

4660

Derci da Silva Moraes

4780

Rubem Beraldo dos Santos

Até 20 de junho de 2013 o total de contribuições para esta iniciativa no mundo foi de
US$ 4.621,405.10. 100% dos Governadores 2013-14 contribuíram com um total de
US$ 835.013,21. 389 Presidentes da Comissão Distrital da Fundação Rotária 2013-14
contribuíram US$ 796.318,98 e 10.982 Presidentes de Rotary Club 2013-14 contribuíram
com um total de US$ 2.990.075,91.

CONVENÇÃO INTERNACIONAL DE LISBOA
A Convenção Internacional de 2013 foi um grande sucesso, contando
com aproximadamente 20 mil participantes. Confira informações,
fotos e vídeos acessando este link.
Confira também o canal do Rotary International no Vimeo onde
encontrará vídeos exclusivos da convecção internacional:

http://vimeo.com/rotary

DEPARTAMENTO DE PUBLICAÇÕES
Material sobre desenvolvimento do quadro associativo e
retenção
Veja como transformar um simples interesse em associação:





Para líderes de clube
Exemplo de banco de dados para monitoramento de
possíveis associados - para clubes
Para líderes de distrito
Exemplo de banco de dados para monitoramento de
possíveis associados - para distritos

Se você já é rotariano e gostaria de sugerir alguém como associado potencial a outro
Rotary Club, está mudando de cidade ou pretende voltar a ser rotariano, preencha os
seguintes formulários:



Formulário para Proposta de Adesão
Formulário de Notificação de Mudança de Rotariano

Pedidos
Torne seu pagamento ao departamento de publicação mais ágil e prático. Faça-os
através do sistema de emissão de boletos disponível no site www.rotary.org.br link
"EMISSÃO DE BOLETOS". “AQUISIÇÃO DE PUBLICAÇÕES”.
Dúvidas
Clarita C. Urey: e-mail clarita.urey@rotary.org e
Washington M. Pinheiro: e-mail washington.pinheiro@rotary.org

VOCÊ SABIA... Que a primeira doação realizada pela Fundação Rotária foi
realizada em 1929, para a Society for Crippled Children (hoje Easter Seals).

