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ABRIL – MÊS DA REVISTA
ROTÁRIA
Abril é o mês da revista rotária. Todo
rotariano deve ser assinante da revista oficial
(The Rotarian) ou da revista regional (no nosso caso a Brasil
Rotário).
Mais da metade dos rotarianos de todo o mundo recebe uma das 30
revistas regionais, produzidas independentemente em 24 idiomas
pelos próprios rotarianos e distribuídas em mais de 130 países. Ao
todo, a circulação de revistas rotárias é de 780.000 exemplares. Cada
uma veicula matérias de interesse local, mas também artigos e
fotografias de interesse internacional extraídas da The Rotarian.
Apesar da Internet estar ganhando cada vez mais popularidade como
veículo de comunicação, a maioria dos rotarianos ainda prefere a
mídia impressa. A Brasil Rotário foi publicada pela primeira vez em
1924.

DEFINA AS METAS DO CLUBE NO
ROTARY CLUB CENTRAL
O Rotary Club Central é uma ferramenta online com o objetivo
de ajudar os clubes a acompanhar as suas metas.
Esta ferramenta substitui o formulário de metas de
contribuições à Fundação Rotária e metas do Desenvolvimento
do Quadro Associativo, entre outros formulários para a
determinação de metas.
Os presidentes eleitos de clubes são encorajados a entrar no
nosso site e informar quais sãos as suas metas 2014-15 ate 1º de
maio, o mais tardar.
Acesse o Rotary Club Central CLICANDO AQUI.

NESTA EDIÇÃO:
- Matéria do mês
- Agenda do Presidente
- Metas para 2014-15
- Indicação de dirigentes 2014-15
- Credenciais para a Convenção
- Bolsas Rotary pela Paz
- Lançamento boletim Imagem Pública
- Notícias sobre Paul Harris Society
- Relatório Semestral eletrônico
...e muito mais!
**AGENDA DO PRESIDENTE**

ABRIL
- Mês da revista: Conduzir
programação do clube sobre a The
Rotarian ou revista regional.
- Planejar e realizar reunião do
conselho diretor do clube.
- Promover participação na
conferência distrital.
- Enviar relatório mensal de
frequência ao governador ou
secretário distrital até 15 dias após
a última reunião do mês.
- 30 de junho é o prazo final para
recebermos as indicações à Menção
da Fundação Rotária por Serviços
Meritórios
- Monitorar metas e projetos para o
desenvolvimento
do
quadro
associativo
- 15 de abril é o prazo final para que
governadores
submetam
as
indicações à Menção Presidencial.
Avisar ao governador se o clube é
elegível à homenagem dentro do
prazo estabelecido pelo primeiro.

MENÇÃO PRESIDENCIAL 2013-14
Está chegando o prazo final para o envio da
menção presidencial. 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 enviará a aprovação ao Rotary Internacional,
através da área de Gestão do Meu Rotary, na opção “Indicação
a prêmios”, até o dia 15 de Abril.
Se o seu Clube atingiu as metas estabelecidas nesse ano rotário,
não deixe de solicitar esse importantíssimo prêmio, que reflete
e simboliza o grande desempenho que o clube teve durante o
ano rotário.
Vale lembrar que os Rotaract e Interact Clubs também são
elegíveis a essa premiação. Acessem abaixo os formulários
específicos para esses programas:
Menção Presidencial Rotaract
Menção Presidencial Interact

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/index.php?secao=enviosar 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

URGENTE:
Indicação de
Dirigentes 2014-15
Até o momento muitos clubes
lamentavelmente
ainda
não
reportaram os dados dos dirigentes
2014-15. Usualmente os clubes
devem fazê-lo até 31 de Dezembro
de cada ano, no entanto muitos
ainda estão em falta com essa
importantíssima informação!
Os Rotary Clubs devem nos
reportar os nomes 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
Em caso de dúvidas, entrem em
contato conosco.

PROBLEMAS COM O
HOTMAIL
Desde pelo menos dia 20 de Março
de 2014, o serviço gratuito e-mail
HOTMAIL
está
bloqueando
qualquer mensagem vinda do
Rotary International
(domínio@rotary.org
e
@rotarymailings.org).
Nosso departamento de dados está
trabalhando junto a Microsoft,
proprietária do serviço, para
regularizar a situação.
Contamos com a compreensão de
todos até a solução deste problema.

poderão ser esclarecidas pelo departamento financeiro do RIBO,
através
dos
e-mails:
carlos.afonso@rotary.org
e
fabio.peverari@rotary.org

BOLSAS ROTARY PELA PAZ MUNDIAL PERTICIPE!
O formulário de inscrição para a próxima seleção já
está disponível. Se você conhece um potencial
candidato para esta bolsa ou se quiser mais
informações acess o site https://www.rotary.org/pt/peace-fellowships e
faça contato com o seu distrito para saber quando o distrito fará a
seleção dos candidatos que serão apresentados à Fundação Rotária. O
prazo para o distrito enviar os seus candidatos é o dia 1 de julho de
2014.
Lembramos que para enviar candidatos para concorrer a uma das bolsas
não é necessário alocar fundos do FDUC, entretanto doações do FDUC
para o fundo que patrocinam estes bolsistas são bem vindas. Caso tenha
dúvida ou queira mais informações acesse o site ou faça contato com
Edilson ou Helder através dos e-mails edilson.gushiken@rotary.org e
helder.souza@rotary.org
Salientamos que os distritos podem enviar mais de um candidato para
concorrer a uma destas bolsas e abaixo estão os links para baixar os
formulários em português e inglês.
https://www.rotary.org/pt/document/881
https://www.rotary.org/en/document/881

MAIS CONQUISTAS NO COMBATE À PÓLIO!
Com muita satisfação compartilhamos esta matéria
publicada pela CNN: “India beats the odds, beats
polio" (em tradução livre, “India vence o duelo,
derrotando a Pólio”).
No artigo, o Rotary é creditado como a organização que liderou o
esforço para fazer a Índia livre da poliomielite. Veja a reportagem
e vídeo em http://cnn.it/Q0Tjxh.
Entre as conquistas sobre a Pólio, destacamos também que no dia
27 de março, a OMS certificará o Sudeste Asiático como livre da
doença. Com este marco, quase 80% da população mundial estará
vivendo em países livres da paralisia infantil. Dentre as
comemorações,
há
a
campanha
no
Thunderclap:
https://www.thunderclap.it/projects/9916-southeast-asia-ispolio-free. Todos que se registrarem nesse link terão a mesma
mensagem compartilhada em seus sites de mídia social, ao
mesmo tempo. Junte-se a essa iniciativa antes de 27 de março e
compartilhe! Vamos acabar com a Pólio!

COORDENAÇÃO DA IMAGEM
PÚBLICA LANÇA NEWSLETTER
Mais um passo é dado para facilitar
a comunicação entre os rotarianos.
A equipe da Imagem Pública deste
ano rotário está lançando ainda
neste
mês a
Newsletter
da
Coordenação.
A ferramenta visa a garantir mais
uma via de interação com este
público. A montagem foi simples,
conforme explica a coordenadora
da Imagem Pública para o Brasil,
Denise Vieira.
"Selecionamos alguns assuntos que
julgamos interessante e buscamos
reforçar assuntos que os canais,
como o Boletim do RIBO e a
Revista Brasil Rotário também
disponibilizaram, oferecendo mais
oportunidades para a difusão da
informação junto ao público alvo".
Quanto ao layout, usamos o Brand
Center. A partir dos modelos
sugeridos pelo próprio Rotary,
reforçando assim uma única
identidade visual para contar a
nossa
história.
Acesse
www.rotary.org/brandcenter. Além
disso,
criamos
um
e-mail:
imagempublicabrasil@gmail.com,
endereço pelo qual receberemos
notícias que poderão ser utilizadas
na newsletter. A proposta é de que
a publicação seja quinzenal.
Agradecemos de maneira especial à
voluntária Suheley Garcia, de
Cachoeiro de Itapemirim, e ao
publicitário
e
companheiro
rotariano Carlos Daniel, Distrito
4540, que nos ajudaram na
editoração deste boletim.

VOCÊ CONHECE SEU CONSULTOR DE DOAÇÕES
EXTRAORDINÁRIASS/FUNDO DE DOTAÇÃO
A função de consultor foi criada no último ano pelo Rotary
Internacional para ajudar a Fundação Rotária a ter ainda mais sucesso
na arrecadação de doações extraordinárias, que são aquelas de valor
igual ou maior do que 10 mil dólares.
No Brasil, contamos com dois consultores que receberam treinamento
para nos apoiar na arrecadação dessas grandes doações em nossos
clubes e distritos, podendo trabalhar pela nossa Fundação não apenas
junto a companheiros, mas também com amigos do Rotary e empresas.
São eles Altimar Fernandes (Zona 22B) e Roberto Luiz Barroso
Filho (Zona 22A & 23A).
Ambos estão à disposição para participar em eventos, bem como para
auxiliar na criação e implementação de planos de identificação, cultivo
e solicitação de doações extraordinárias. Não deixem de considerar esse
importante apoio caso tenham alguma perspectiva de grande doação na
sua região e contem com eles para que juntos possamos fortalecer nossa
Fundação!
Para mais informações sobre a função ou sobre doações
extraordinárias,
consulte
a
Patrícia
Avila,
pelo
e-mail
patricia.avila@rotary.org

MATERIAIS DE APOIO
Disponível novo Manual de
Procedimento 2013
Ajuda líderes de clube e distrito a compreender
normas,
procedimentos
e
documentos
estatutários do RI relevantes à sua função. Sua
revisão é feita a cada três anos, após o conselho
de legislação (035 – PT) US$ 8,00 unidade

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

CREDENCIAIS PARA A
CONVENÇÃO DO RI
Na tentativa de economizar fundos
e preservar o meio ambiente, o
certificado de credenciais para a
Convenção de Sidney, Austrália, foi
enviado por e-mail em 14 de março
de 2014. O clube deverá imprimir o
certificado e entrega-lo ao seu
delegado para que leve-o consigo à
Convenção.
Certificados impressos não serão
fornecidos. Se o seu clube não
receber ou não puder imprimir o
certificado, envie uma carta em
papel timbrado do clube (se
disponível) ao delegado que for
participar da Convenção, indicando
o nome de tal pessoa e também o
número de associados que seu
clube tinha em 31 de dezembro de
2013. Tal carta, assinada pelo
presidente e secretário do clube,
será aceita no lugar do cartão
oficial no estande dos delegados
votantes em Sidney.

VOCÊ SABIA...
Que o primeiro
Rotary Club na
América Latina foi
organizado em
Havana, Cuba, em
1915
PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES
Tel: 11-3826.2966
ribo@rotary.org

