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NESTA EDIÇÃO:

MARÇO – MÊS DA ALFABETIZAÇÃO
A educação básica e alfabetização têm sido uma
das nossas principais áreas de enfoque nos
últimos tempos.
Estima-se que 677 milhões de pessoas com mais
de 15 anos de idade são analfabetos e que, em
países de baixa renda, 31% dos professores de
ensino médio não têm treinamento profissional.
O que podemos fazer:

**AGENDA DO PRESIDENTE**

Treinamento de professores


MARÇO

Ofereça treinamento a professores, currículo e materiais
escolares.



Envie

uma

equipe

de

- Matéria do mês
- Propostas COL 2016
- Menção Presidencial
- Indicação de dirigentes 2014-15
- Relatório Semestral via Internet
- Lançamento do Brand Center
- Suspensão Subsídio Imagem Pública
- Publicação do Relatório Anual 2012-13
- Eleição Diretor de RI 2015-16
...e muito mais!

formação

profissional

para

dar

treinamentos sobre o desenvolvimento do currículo escolar em
comunidades rurais.
Dicas:
1 - Crie relações de longo prazo com professores para garantir que
tenham acesso a materiais e treinamentos modernos.
2 - Converse com funcionários da área educativa para elaborar
programas de treinamento de professores e currículo escolar.
Apoio aos estudantes


Seja voluntário em escolas e atividades extracurriculares.



Promova a matrícula dos alunos e ajude a evitar ausências por
motivos de saúde, patrocinando programas de alimentação e
fornecendo água potável e instalações sanitárias.

- Planejar e realizar reunião 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.
-Semana Mundial do Rotaract
(semana do dia 13 de março).
Patrocinar um Rotaract Club ou
conduzir atividades de apoio ao já
existente.
- Monitorar metas e projetos para o
desenvolvimento do quadro social.
- 15 de março é o prazo final para
que
governadores
submetam
indicações
ao
Prêmio
por
Realizações Significativas. Para
mais
detalhes,
contatar
o
governador.



Apoie o método CLE de ensino, um programa de baixo custo e
eficaz para a alfabetização tanto de crianças quanto de adultos.



Sirva como mentor de alunos.

ELEIÇÃO DO DIRETOR DE RI 2015-17
ZONA 22
O Conselho Diretor do RI aprovou a realização de uma votação
postal, de acordo com a Seção 12.030 do Regimento Interno do RI,
para selecionar o próximo diretor da Zona 22, seção B.
As cédulas para votação postal já foram remetidas, via correios, a
todos os clubes da referida zona. As instruções detalhadas e os
curriculum dos 5 candidatos previamente apresentados à comissão
de indicação constam deste material.
A cédula original assinada deve ser recebida por correios até 1 de
abril de 2014, impreterivelmente, na Sede Mundial de RI (vide
endereço no envelope) ou no RIBO (R. Tagipuru, 209 – São
Paulo). Não serão aceitos cópias das cédulas, nem digitalizadas.
Os clubes que, por ventura, não tiverem recebido a cédula deverão
nos contatar por e-mail informando o endereço completo para nova
remessa (ribo@rotary.org).

URGENTE:
Dirigentes 2014-15 de
clube
Os Rotary Clubs devem nos
reportar o nome de seus dirigentes
para 2014-15, através do site do
(www.rotary.org/myrotary). Essa
indicação deve ser feita ou pelo
presidente ou pelo secretário da
atual gestão.
Veja um passo a passo no link:
http://goo.gl/KlNM7z
Os clubes que não fizerem as
indicações deixarão de receber
importantes comunicações e não
conseguirão gerenciar os dados do
clube através do Meu Rotary.
Em caso de dúvidas, entrem em
contato conosco.

Pedimos que leiam com atenção as orientações da correspondência e
em caso de dúvidas estamos à disposição.

Em 2013,
PROPOSTAS AO COL 2016

256 Subsídios Globais
foram aprovados

Como estamos no terceiro trimestre de 2013-14,
vocês têm menos de 12 meses para enviar suas
propostas ao Conselho de Legislação de 2016.
Todas as propostas de clubes e distritos devem ser
enviadas pelo formulário on-line e recebidas pelo Rotary
International até 31 de dezembro de 2014.

Até 12 de dezembro de 2013 foram
solicitados 350 Subsídios Distritais,
522 Subsídios Globais, e 29
Subsídios Predefinidos.

Os distritos que realizarem suas Conferências ou reuniões para
deliberação de resoluções entre agora e dezembro poderão propor ou
endossar suas propostas durante estes eventos. Aqueles cujas
Conferências estiverem marcadas para depois do prazo de envio das
propostas podem realizar uma votação postal.

Aprovamos
319
Subsídios
Distritais, 256 Subsídios Globais, e
16 Subsídios Predefinidos. Um
total de 535 distritos foram
qualificados.

Os representantes e suplentes para o Conselho de Legislação de 2016
devem ser selecionados antes de 30 de junho de 2014 e seus nomes,
enviados pelo seguinte formulário:

Veja outras informações sobre
subsídios e nossas atividades no
ano de 2013 no Relatório Anual do
Rotary 2012-13 e siga fazendo o
bem através do Rotary.

Informações adicionais e materiais relacionados ao Conselho de
Legislação de 2016 podem ser acessados em www.rotary.org/pt/col.

ENVIO DO RELATÓRIO
SEMESTRAL PELA INTERNET
Através de uma iniciativa pioneira o RI Brazil
Office disponibilizou em seu website na internet o
preenchimento eletrônico do relatório semestral.
O preenchimento das informações é bastante descomplicado,
bastando que o dirigente de clube acesse diretamente o link
http://www.rotary.org.br/envioRIBOSAR.php e siga as instruções do
próprio sistema.
O preenchimento de todos os campos é obrigatório, sendo que ao
final do processo bastará clicar no botão “enviar” para que o relatório
seja transmitido. O dirigente responsável pelo preenchimento do
relatório eletrônico receberá automaticamente cópia das informações
prestadas a Rotary International.
Com o preenchimento do relatório semestral pela internet o clube
fica dispensado de encaminhar cópia impressa, reduzindo, desta
forma, os custos e favorecendo que o processamento das informações
seja feito de forma mais rápida.
Dúvidas sobre o preenchimento do Relatório Semestral pela internet
poderão ser esclarecidas pelo departamento financeiro do RIBO,
através
dos
e-mails:
carlos.afonso@rotary.org
e
fabio.peverari@rotary.org

MENÇÃO PRESIDENCIAL 2013-14
Está chegando o momento de reconhecer os clubes com a Menção
Presidencial 2013-14 e o procedimento para as indicações é o
seguinte:
Os Rotary Clubs devem enviar o formulário da Menção ao
governador do distrito até o dia 31 de Março de 2014. (Não enviar ao
RI)
O Governador avaliará se o Clube realmente atingiu as metas
estabelecidas e fará as indicações dos clubes elegíveis diretamente
através do seu acesso ao MEU ROTARY até 15 de abril de 2014,
impreterivelmente.
Confira o formulário da Menção Presidencial 2013-14
Vale lembrar que a mesma regra se aplica às indicações para os
Rotaract e Interact Clubs.

NOVO BRAND CENTER
Você
já
experimentou
os
fantásticos materiais e recursos
disponíveis no Brand Center? Eu
experimentei e confesso que estou
fascinada. É simplesmente um
espetáculo! Agora, sim, está mais
fácil do que nunca fortalecer a
imagem do Rotary em sua
comunidade.
O Brand Center nos oferece uma
maneira simples e rápida de
personalizar logos de clubes, criar
folhetos promocionais e peças de
comunicação.
Também conseguimos criar logos
para clube ou distrito utilizando
nossa marca mãe, e ver as
modificações feitas em tempo real;
encontrar diretrizes para o uso de
logos do Rotary e respostas às
perguntas mais frequentes sobre a
nossa nova identidade visual.
Acessando o Brand Center você
também poderá baixar diversos
anúncios de utilidade pública,
vídeos e imagens. Escolha entre
uma ampla variedade de materiais
para ilustrar nossos princípios:
junte-se a líderes, troque ideias e
entre em ação. Acesse o Meu
Rotary para descobrir tudo o que o
Brand Center tem a oferecer. E se
precisar, não hesite em fazer
contato com a equipe da Imagem
Pública. Estamos ao seu dispor.
Denise Viera
Coordenadora da Imagem Pública
Brasil

VOCÊ JÁ PARTICIPOU DA CAMPANHA MAIOR
COMERCIAL DO MUNDO?
Já tirou sua foto com o gesto Falta Só Isto? Você tirou e enviou
para a campanha ou não?
Se você tirou e não enviou, então participe agora mesmo e
mostre a força do Rotary no Brasil! Somos o país com o maior
número de participações. A Campanha tem mais de 73 mil fotos
postadas, sendo o Brasil responsável por mais de 23 mil, das
quais 18 mil vindas do Distrito 4590. Se você ainda postou,
acesse já: http://bit.ly/Upc5c2.

RELATÓRIO ANUAL 2012-13 DISPONÍVEL
ONLINE
O relatório anual do RI e da Fundação Rotária já está disponível
online. Nele encontrará os destaques das principais atividades
realizadas no último ano rotário, bem como o relatório financeiro
consolidado das receitas e despesas da nossa organização.
Estas informações demonstram a seriedade e a transparência da
nossa organização. Informe-se: Relatório financeiro 2012-13

FAÇA A DIFERENÇA NO
ANIVERSÁRIO DO ROTARY!
Em comemoração ao aniversário do Rotary, mais de
1.000 rotarianos na Austrália, Nova Zelândia, EUA, Índia, Paquistão
e Grã Bretanha participarão da Maior Refeição do Mundo para
Eliminar a Pólio durante a semana de 23 de fevereiro de 2014.
Junte-se a eles e organize uma refeição com rotarianos, amigos e
familiares para levantar fundos para a iniciativa ‘Elimine a Pólio
Agora’.
Você pode participar de diversas formas:
- Organizando um evento especial e doando os fundos arrecadados
- Fazendo refeições mais em conta e contribuindo para a Fundação

CUIDADO!
Fraude utilizando o email ribo@rotary.org
Pedimos a todos os rotarianos que
fiquem atentos a um e-mail
fraudulento que está usando o
endereço
ribo@rotary.org.
A
mensagem, com assunto “Debitos
Pendentes”, possui links para uma
possível nota fiscal que está sendo
remetido ao destinatário. Esses
links
levam
para
arquivos
maliciosos
que
podem
ser
acidentalmente
instalados
no
computador pelo usuário.
O RI Brazil Office não faz envio de
notas fiscais via e-mail. Portanto,
se receber um e-mail com esse
tema de qualquer e-mail do Rotary,
apague-o.
Se tiver qualquer dúvida sobre a
legitimidade de um e-mail que
receba de nossos endereços
eletrônicos, entre em contato
através do telefone (11) 3826-2966.

VOCÊ SABIA...
Que os quatro primeiros
Rotarianos foram Paul
P. Harris, Gustavus
Loehrm, Silvester
Schiele e Hiram E.
Shorey? A primeira
reunião entre eles foi em
23 de Fevereiro de 1905.

dinheiro economizado
- Coletando doações durante a reunião do seu clube ou entre amigos
A Fundação Bill e Melinda Gates doará US$2 para cada dólar que nós
do Rotary destinarmos à campanha da Pólio. Vamos entrar em ação e
fazer a diferença na semana do aniversário do Rotary!

CONFERÊNCIAS
PRESIDENCIAIS DAS NOVAS
GERAÇÕES
Cada uma destas conferências do presidente
Ron Burton oferecerá sessões práticas para colocar a próxima
geração de líderes e rotarianos juntos no alcance do mesmo objetivo.
Você conhecerá pessoas de sua própria região e de outras partes do
mundo, e certamente aprenderá novas maneiras de como o Rotary
pode capacitar a juventude para que entre em ação localmente.
Saiba mais e junte-se ao presidente Ron em um dos eventos abaixo:
15 de março de 2014

Rosario, Argentina

28 a 30 de março de 2014

Baía de San Francisco, EUA

14 de abril de 2014

Birmingham, Inglaterra

Se você não puder comparecer a uma destas Conferências, organize
um evento local. Deixe os rotaractianos elaborarem um evento que
seja interessante para universitários, jovens profissionais e
rotarianos. Una forças com as equipes Rotaract, RYLA, Intercâmbio
de Jovens e Novas Gerações de seu distrito para entrarem em contato
com jovens da área para determinar seu interesse em comparecer a
um evento destes e convidá-los. A partir dai é só criar um programa,
agendar a data e organizar a reunião, que servirá para destacar o
impacto que pessoas de boa vontade podem causar quando
trabalham para alcançar os mesmos fins.

SUBSÍDIO IMAGEM PÚBLICA SUSPENSO EM
2014-15
Infelizmente não aceitaremos inscrições para subsídio de imagem
pública para o próximo ano rotário. No entanto, pedimos que os
distritos continuem divulgando suas atividades em suas
comunidades. O subsídio de imagem pública está suspenso por ora.
Quaisquer mudanças serão compartilhadas oportunamente.

Plataforma de
crowdsourcing pronta
para seu projeto
A ideia de “Crowdsourcing”
é agregar a inteligência e os
conhecimentos
coletivos
e
voluntários,
geralmente
espalhados
pela Internet, para
resolver
problemas,
criar
conteúdo e soluções.
A plataforma ‘ideas.rotary.org’ é a
nova
ferramenta
de
crowdsourcing do Rotary.
Dirigentes de clube já podem
postar seus projetos humanitários
nesse site, que os divulga a
grandes grupos de pessoas na
busca de parceiros, fundos,
voluntários ou materiais e
incentiva tanto rotarianos como
não rotarianos a apoiá-los.
A homepage do site destaca
alguns
projetos,
os
quais
alcançam um público mais amplo
e têm maior chance de obter
suporte. Veja a seguir algumas
dicas para ajudar seu projeto a
aparecer nessa pagina inicial:
- Certifique-se de que o texto não
tenha nenhum erro gramatical
- Inclua uma foto que mostre a
atividade em ação
- Esclareça que tipo de suporte
está
procurando:
parceiros,
voluntários e/ou materiais.

MATERIAIS DE APOIO
Neste mês da Alfabetização, mantenha-se informado sobre este e
outros assuntos clicando aqui.
Livreto com introdução ao Rotary e suas seis áreas de enfoque com
exemplos de projetos de serviço, incluindo Alfabetização.
Saiba como estamos alcançando resultados sustentáveis nas seis
áreas de enfoque, e como você pode ajudar.

Fazendo o Bem no Mundo – DVD (978PT) –
US$10,00

Pedidos
Faça o pagamento das publicações através do sistema de
emissão de boletos disponível no site www.rotary.org.br link
"EMISSÃO DE BOLETOS". “AQUISIÇÃO DE PUBLICAÇÕES”.
Dúvidas
Clarita Urey, e-mail: clarita.urey@rotary.org e
Washington Pinheiro, e-mail: washington.pinheiro@rotary.org

Brazil Office
Rua Tagipurú 209
São Paulo, SP
01156-000
De 2ª a 6ª feiradas 8 às
17hs

MEU ROTARY
OFERECE MAIS UM
RECURSO
Você está planejando um projeto
humanitário? Junte-se ao grupo
de discussão Project Lifecycle
Resources,
onde
poderá
compartilhar conhecimentos e
pedir conselhos. O grupo também
pode ajudá-lo caso tenha alguma
dúvida sobre a plataforma
‘ideas.rotary.org’ ou o Rotary
Showcase.
O
desenvolvimento
das
comunidades em Meus Grupos
visa à criação de um ambiente
eficaz onde rotarianos poderão
encontrar o apoio e orientação
que procuram.

