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SETEMBRO: MÊS DAS
NOVAS GERAÇÕES
Todos os anos, milhares de pessoas
de 12 a 30 anos de idade vivem
experiências incríveis em um dos programas de Novas
Gerações.
Como rotaractianos e interactianos, eles servem a
comunidades locais e internacionais; pelo Intercâmbio
de Jovens, exploram novas culturas; e como
participantes do RYLA, desenvolvem habilidades de
liderança.
As Novas Gerações são a Quinta Avenida de Serviços
do Rotary. Para saber mais como seu clube se envolver,
leia Introdução aos Serviços às Novas Gerações,
acessando o Link abaixo disponível na nossa área para
Download:
http://www.rotary.org/RIdocuments/pt_pdf/735pt.pdf

INDICADO PRESIDENTE DE RI
PARA 2015-16
K.R.
“Ravi”
Ravindran,
associado
do Rotary Club de Colombo, Sri Lanka, foi
selecionado presidente 2015-16 do Rotary
International. Membro do Rotary Club de
Colombo, no Sri Lanka, é formado em comércio e
fundador e CEO da empresa Printcare PLC, líder global
da indústria de chá.
É casado com a senhora Vanathy e possui dois filhos,
também rotarianos.
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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.

Para saber mais sobre o futuro presidente de RI, clique no link: http://goo.gl/2gmE61

EM BREVE NOVO SITE DO RI!
O novo site do Rotary International (www.rotary.org) entrará no ar em 26 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 ter uma experiência personalizada será necessário que o usuário
cadastre-se, utilizando o mesmo e-mail constante na base de dados do RI.
Assim, é essencial que os endereços de e-mails estejam atualizados em nossa base de
dados até a data do lançamento. Para tanto, 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".

O Media Center do Rotary International é uma página que
centraliza informações vídeos, campanhas e casos de sucesso
da instituição e Rotary Clubs, mantendo você sempre
atualizado. Caso ainda não conheça essa rica fonte de
inspiração e informação, acesse agora mesmo a página do
media center clicando no link abaixo:
www.rotary.org/mediacenter
No momento a página está com a maior parte do conteúdo em inglês. Porém, há
muitos vídeos e mídias em português, que podem ser acessados diretamente neste link:
http://rotary.synapticdigital.com/Languages/Portugu%C3%AAs

FUNDAÇÃO GATES E ROTARY CONTRA A PÓLIO
Foi anunciado na Convenção em Lisboa que a Fundação Gates fará uma
equiparação de 2:1, até um máximo de US$ 35 milhões, para cada dólar
destinado pelo Rotary para a campanha de erradicação da pólio até 2018.
Este prazo de 5 anos coincide com o plano estratégico 2013-18 para o fim da pólio, cujo
custo estimado é de US$ 5,5 milhões para a sua implementação.

Leia mais sobre o assunto no site
http://www.rotary.org/pt/mediaandnews/news/pages/130625_news_plenarythree.aspx
Acesse e compartilhe também com os seus amigos o site www.endpolio.org

KIT PAUL HARRIS SOCIETY
Com o objetivo de auxiliar os distritos a ampliar ou implantar a Sociedade Paul
Harris, a Fundação Rotária enviou um kit com informações sobre esta iniciativa
e também alguns distintivos PHS aos distritos que nomearam e confirmaram o
endereço do Coordenador da Sociedade Paul Harris.
Caso tenham alguma dúvida ou queiram mais detalhes, por favor, entrar em contato
com Patricia Avila no e-mail patricia.avila@rotary.org ou Edilson M. Gushiken no e-mail
edilson.gushiken@rotary.org

BOLSA ROTARY PELA PAZ
A comissão de seleção dos Centros Rotary se reunirá no final de outubro
para selecionar até 100 bolsistas para um dos Centros Rotary. Os finalistas
serão notificados em novembro.

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

EMBAIXADORA END POLIO NOW
Com o anúncio para a imprensa da modelo Isabelli Fontana como embaixadora da
campanha de erradicação da pólio do Rotary em um evento de lançamento coleção
de verão da Tufi Duek, a campanha End Polio Now atingiu um público externo em
diversos meios de comunicação.
Para este evento o estilista da grife Tufi Duek, Eduardo Pombal, customizou a camiseta
End Polio Now que a modelo usou no evento.
Abaixo temos os links de alguns sites que noticiaram o evento.
http://www.harpersbazaar.com.br/moda/isabelli-fontana-de-malas-prontas-para-fotografar-novacampanha-da-hm
http://ego.globo.com/moda/noticia/2013/08/isabelli-fontana-usa-fenda-e-decote-poderosos-emevento-em-sao-paulo.html
http://ladybugbrazil.com/2013/08/isabelli-fontana-e-embaixadora-da-campanha-endpolionow/
Comunicado de imprensa do Rotary
http://www.dci.com.br/pr-newswire/isabelli-fontana-se-torna-embaixadora-do-rotary-para-aerradicacao-da-polio-id358487.html
http://noticias.r7.com/pr-newswire/saude/isabelli-fontana-se-torna-embaixadora-do-rotary-para-aerradicacao-da-polio-20130806.html
http://economia.uol.com.br/noticias/pr-newswire/2013/08/06/isabelli-fontana-se-tornaembaixadora-do-rotary-para-a-erradicacao-da-polio.htm

DEPARTAMENTO DE PUBLICAÇÕES
Encontre dicas de como transformar as Novas Gerações na próxima geração de
rotarianos na seção ex-participantes de programas e Rotary, acessando o Link:
http://www.rotary.org/pt/studentsandyouth/alumni/alumniandrotary/Pages/ridefault.as
px
Encontre estes e outros materiais sobre as Novas Gerações acessando a nossa área
para download através do Link: http://www.rotary.org.br/info_pub.php?secao=pub1
Este material impresso também poderá ser adquirido através da nossa homepage:

760PT – Intercâmbio de Novas Gerações (folheto) – US$0,50
Folheto promocional descrevendo o Intercâmbio de Novas Gerações, que
é de curta duração e para jovens entre 18 e 25 anos.

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
VOCÊ SABIA... Que dos 100 primeiros Clubes do Rotary International TODOS ainda
Clarita C. Urey: e-mail clarita.urey@rotary.org e
continuam ativos?
Confira
a lista
de Clubes, seus países e datas de fundação no link:
Washington
M. Pinheiro:
e-mail
washington.pinheiro@rotary.org
http://www.rotaryfirst100.org/library/archives/rotaryfirst100.htm

