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OUTUBRO: MÊS DOS
SERVIÇOS PROFISSIONAIS
No mês de outubro, os Rotary
Clubs são incentivados a dar
ênfase a esta importante Avenida de Serviços, sendo
uma oportunidade para iniciar atividades com
duração de um ano que variam desde a discussão de
tópicos rotários até a implementação de programa de
reconhecimento a projetos comunitários.
Os Serviços Profissionais priorizam:
- Aderência e promoção dos mais altos padrões éticos
em todas as ocupações.
- Reconhecimento do valor de todas as ocupações,
não apenas as dos rotarianos.
- Uso de habilidades profissionais para atender a
necessidades da comunidade.
A publicação Introdução aos Serviços Profissionais (255PT) fornece informações, recursos e ideias de projetos
relacionados a esta Avenida de Serviços.

MUDANÇA DO WEBSITE DO RI – LINKS
OBSOLETOS
No dia 26 de Agosto foi
lançado o novo website do
Rotary International, mais
moderno e com uma série
de novos recursos disponíveis
para todos.
Com essa mudança houve
também a necessidade de se “rearranjar” o conteúdo
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  AGENDA DO PRESIDENTE
DO CLUBE – OUTUBRO

- Outubro — Mês dos
Serviços Profissionais
- Planejar e realizar
reunião mensal do
conselho diretor do clube.
- Promover participação
na conferência distrital.
- Enviar relatório mensal
de frequência e sobre o
quadro social ao
governador ou secretário
distrital até 15 dias após a
última reunião do mês.
- Conduzir atividades e
programas relacionados
aos Serviços Profissionais.
- Monitorar metas e
projetos para o
desenvolvimento do
quadro social.
- De acordo com as
contribuições do clube à
Fundação Rotária, solicite
o número apropriado de
títulos de Companheiro
Paul Harris, a ser
apresentados durante
cerimônia de clube em
novembro, o “Mês da
Fundação Rotária”.

do site, tornando-o mais fácil de navegar. Com isso, o rotariano consegue chegar a
informação que precisa com menos cliques e de uma forma mais intuitiva.
Contudo, é necessário que os rotarianos e administradores de sites distritais e de clubes
fiquem atentos ao fato de que os links do antigo site não funcionarão mais, o que
requer uma atualização dos mesmos.
Liste as páginas nas quais tem interesse e navegue pelo novo site para encontrar o
conteúdo correspondente. Aqueles que possuem links antigos salvos em seu
navegador, precisam apaga-los e salvar as novas páginas em seu lugar.
Os administradores de websites precisam fazer o mesmo, atualizando os hyperlinks das
páginas para garantir que seus visitantes sejam direcionados ao conteúdo correto, sem
mensagens de “página não encontrada”.

ATENÇÃO AO PAGAMENTO DA PER CAPITA DE RI
Conforme estabelecido no Manual de Procedimento, no mês de outubro
a Sede Mundial de RI enviará carta-lembrete aos Rotary Clubs que
estiverem com a per capita de 1º de Julho em atraso. De acordo com a
regra vigente, os clubes que possuem débitos em aberto por período
igual ou superior a 90 dias deverão ser comunicados via e-mail ou carta convencional.
Visando facilitar ainda mais os processos de pagamentos, o RI Brazil Office disponibiliza
o sistema de boleto bancário, o qual poderá ser emitido diretamente no link:
http://www.rotary.org.br/info_boletos.php?secao=boleto2
Em caso de consulta sobre eventuais débitos do clube, bem como esclarecimentos
sobre o sistema de emissão do boleto, pedimos a gentileza de contatar o
departamento financeiro através dos e-mails: carlos.afonso@rotary.org ou
fabio.peverari@rotary.org

CENTROS ROTARY PELA PAZ
Visando possibilitar, através da educação, que líderes atuem como
catalisadores para a paz em suas comunidades, a Fundação Rotária
promove o programa Centros Rotary pela Paz, que todos os anos
concede até 110 bolsas Rotary pela Paz Mundial. Para a manutenção sustentável desse
programa, há uma iniciativa de doações extraordinárias, que busca arrecadar
contribuições volumosas para apoiar os seis Centros existentes em sete universidades ao
redor do mundo. Em abril de 2013, os curadores da Fundação estipularam como meta
de arrecadação para esse fundo de dotação, o valor de US$125 milhões, a ser

levantado até dia 30 de junho de 2015. Se quiser mais informações sobre como
contribuir para esse programa, contate Patricia Avila no e-mail patricia.avila@rotary.org
ou Edilson M. Gushiken no e-mail edilson.gushiken@rotary.org. Por meio do programa dos
Centros Rotary pela Paz, os rotarianos ampliam a eficácia da entidade em promover
maior tolerância e cooperação entre as pessoas, aumentando as possibilidades de paz
e compreensão no mundo - apoie essa relevante iniciativa!

INSTITUTO ROTARY DE FOZ DO IGUAÇÚ
O XXXVI Instituto Rotário do Brasil realizado entre os dias 05 a 07 de
setembro de 2013, na cidade de Foz do Iguaçú, PR foi sinônimo
de sucesso e entusiasmo ao rotarismo brasileiro.
Além da presença dos líderes em âmbito nacional, o evento contou
com as brilhantes participações do Presidente do RI Ron Burton, EPRI Luis Giay, EPRI
Kalyan Banerjee, proferindo palestras inspiradoras.
Parabéns à Convocadora e Diretora Celia Cruz de Giay e equipe!

DEPARTAMENTO DE PUBLICAÇÕES
No mês de outubro, os Rotary Clubs são incentivados a dar ênfase a esta importante
Avenida de Serviços do Rotary, sendo uma oportunidade para iniciar atividades com
duração de um ano que variam desde a discussão de tópicos rotários até a
implementação de programa de reconhecimento a projetos comunitários.
Os Serviços Profissionais priorizam:
- Aderência e promoção dos mais altos padrões éticos em todas as ocupações.
- Reconhecimento do valor de todas as ocupações, não apenas as dos rotarianos.
- Uso de habilidades profissionais para atender a necessidades da comunidade.
A publicação Introdução aos Serviços Profissionais (255-PT) fornece informações,
recursos e ideias de projetos relacionados a esta Avenida de Serviços.

O manual 225-PT impresso poderá ser adquirido através da nossa
homepage: www.rotary.org.br

Introdução aos Serviços Profissionais – (255-PT) – US$ 2,00
Fornece informações, recursos e ideias para projetos relacionados com serviço
profissional.
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 adoção da palavra "Rotary Club", que em tradução livre
significa "Clube Rotativo", teve origem na forma como as primeiras reuniões da
nossa instituição eram feitas? Cada reunião era feita no local de trabalho de um
dos membros, em forma de rodízio. Ou seja, o local era rotativo.

