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CONVENÇÃO INTERNACIONAL DE
SYDNEY 2014
Estamos nos aproximando da Convenção
Internacional de Sydney, que será realizada
entre os dias 01 e 04 de Junho. As inscrições podem ser feitas
através do site oficial do evento, clicando na opção inscreva-se.
Você também encontrará diversas informações sobre a cidade,
hotéis, passeios turísticos, além da programação completa de
nossa convenção, incluindo os pré-eventos.
Caso ainda não tenha se inscrito para essa grande convenção,
não perca tempo. Acesse agora mesmo nossa página e inscrevase!

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.
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**AGENDA DO PRESIDENTE**
MAIO
- Planejar e realizar reunião do
conselho diretor do clube.
- Promover participação na
conferência distrital.
- Reportar as metas DQA e
Fundação Rotária até 1º de maio.
- Enviar relatório mensal de
frequência e sobre o quadro social
ao governador ou secretário
distrital até 15 dias após a última
reunião do mês.
- Monitorar metas e projetos para
o desenvolvimento do quadro
social.
- Avaliar o andamento dos
Subsídios Globais e Distritais e
assegurar que os relatórios foram
enviados.

ROTARY COM GRANDE COBERTURA NA MÍDIA
O Rotary está recebendo grande cobertura na mídia
internacional esta semana devido à sua contribuição para que o
sudeste da Ásia recebesse a certificação da Organização
Mundial da Saúde pelo fim da pólio.
Veja abaixo alguns dos artigos publicados:

URGENTE:
Indicação de
Dirigentes 2014-15

· CNN International: India beats the odds, beats polio
·

BBC.com : World now 80% polio free, World Health Organization
says

·

The Guardian: India may be free of polio – but the disease hasn't
been eradicated yet (Archie Panjabi)

·

Reuters: Q+A: India at risk until polio is eradicated globally-Rotary

·

The Wall Street Journal Online: Q&A: India Eliminates Polio

·

HuffPost Live:Violinist & Conductor Itzhak Perlman LIVE

·

Forbes.com: John Hewko explains polio's legacy

Nossa organização ganhou a atenção da mídia não apenas na
última semana, mas durante todo o ano de 2013. Mais de 626
agências de notícias em 35 países cobriram nossas iniciativas
humanitárias, sendo que 58 das histórias foram publicadas nos
principais veículos de comunicação do mundo (9 deles estão
entre os 10 mais influentes segundo classificação da Forbes),
como Associated Press, The New York Times, BBC,
Agence France Presse, The Washington Post e Wall
Street Journal.
No ano passado, nosso papel na luta contra a paralisia infantil
foi notícia em mídias globais como jamais visto antes. E a
parceria com nossos embaixadores da erradicação da pólio
ajudou a aumentar nossa visibilidade digital graças a posts no
site endpolio.org e em redes sociais.

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.

Já estamos quase no final do ano
rotário e muitos clubes ainda não
reportaram os dados dos dirigentes
2014-15. Usualmente os clubes
devem fazê-lo até 31 de Dezembro
de cada ano!
Os Rotary Clubs devem reportar os
nomes de seus dirigentes para
2014-15, através do site do
(www.rotary.org/myrotary). Essa
indicação deve ser feita 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.

Lembre sua senha e
pergunta secreta no
“Meu Rotary”
Muitos rotarianos após realizarem
seu cadastro no site do Rotary
International acabam esquecendo a
senha ou/e a pergunta secreta
registraram. A falta desses dados
gera um grande transtorno para o
Rotariano, que não consegue
acessar o site, não consegue
cadastrar uma nova senha e acaba
sendo a ter sua conta no site
excluída para que tenha que
realizar um novo cadastro.
Para evitar esse problema, ao se
registrar no site, anote a senha e a
pergunta secreta (exatamente como
foi escrita!) para que possa
consultar posteriormente, caso
esqueça algum desses dados.

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 permitindo 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

CONSELHO DE LEGISLAÇÃO 2016
O próximo conselho de legislação será realizado
em abril de 2016.
O prazo para o envio de propostas para o Rotary International é
31 de Dezembro de 2014. Para saber mais detalhes de como
elaborar e enviar uma proposta para o COL acesse a página
abaixo:
https://www.rotary.org/myrotary/pt/council-legislation
O Conselho de legislação acontece a cada três anos e dá a todos
os distritos a oportunidade de votar em propostas que podem
mudar aspectos operacionais e administrativos do Rotary
International

ASSOCIAÇÃO AO PAUL HARRIS SOCIETY
EXCEDE AS EXPECTATIVAS
Parabenizamos os Coordenadores da Sociedade Paul
Harris por nos apoiar e ajudar a exceder as expectativas de
adesão de novos membros à Sociedade Paul Harris, Hoje há
quase 9.000 membros na Sociedade Paul Harris no mundo.
No Brasil apenas 30% dos distritos que aderiram à iniciativa
informaram quem são os membros da sociedade à Fundação
Rotária e em torno de 40 % dos distritos não estão participando
desta iniciativa.
Aproveitamos para solicitar mais uma vez o seu apoio nos
informando quem são as pessoas que aderiram à Sociedade
Paul Harris em seus distritos e clubes de modo que possamos
atualizar estes dados junto ao Rotary e possamos auxiliá-los
com relatórios que os ajudarão a administrar essa iniciativa em
seus distritos e clubes. Para enviar a lista de membros da

ROTARY LANÇA VÍDEO
DE AGRADECIMENTO
Assim que O Maior Comercial do
Mundo chegou aos mais de 90.000
participantes, o Rotary lançou um
vídeo
de
agradecimento.
A
proposta é que o anúncio seja
veiculado na internet e também
gratuitamente em emissoras de
tevê, com bastante intensidade
nesses dois meses, reta final desta
campanha online. Para assistir ao
vídeo,
acesse: https://vimeo.com/909970
53.
A mensagem do vídeo é forte. O
objetivo é tentar chegar aos
100.000 participantes. Para isso, a
sugestão do Rotary, segundo a
coordenadora de Imagem Pública
para o Brasil, Denise Vieira, é fazer
circular este vídeo nas mídias
sociais com a inserção de uma
mensagem pessoal para amplificar
o
engajamento.
"Temos
de
trabalhar para que este recurso,
cuja produção está fantástica, seja
bastante utilizado em prol do nosso
objetivo que é erradicar a pólio do
mundo".
O Maior Comercial do Mundo foi
criado com o objetivo de ampliar
reconhecimento sobre a causa o
Rotary. Os participantes incluem
uma foto fazendo o sinal da
campanha indicando que falta
muito pouco para acabar com este
mal.
Por apenas US$0,60, uma criança
pode ser vacinada contra a pólio e
ficar protegida da paralisia infantil
por toda a vida. E agora sua doação
tem um impacto ainda maior: de
2013 a 2018, cada dólar que o
Rotary se comprometer a usar para
a erradicação da pólio será
equiparado na proporção de 2 para
1 pela Fundação Bill e Melinda
Gates.

Sociedade Paul Harris ou para mais informações faça contato
com Patricia Avila através do e-mail patricia.avila@rotary.org e
acesse
também
o
site
https://www.rotary.org/pt/document/512 para baixar o folheto
com informações sobre o assunto.

MATERIAIS DE APOIO
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

Kit para Dirigente de Clube
(225PT) US$10
Descreve
as
diretrizes
gerais
e
responsabilidades dos dirigentes de clube. O
kit traz o Manual do Presidente de Clube
(222-PT), Manual do Secretário de Clube (229-PT), Manual do
Tesoureiro de Clube (220-PT), Manual da Comissão de
Administração de Clube (226A-PT), Manual da Comissão de
Desenvolvimento do Quadro Associativo (226B-PT), Manual da
Comissão de Imagem Pública (226C-PT), Manual da Comissão
de Projetos Humanitários (226D-PT), e Manual da Comissão da
Fundação Rotária (226E-PT). Estes materiais também são
vendidos separadamente.
Pedidos
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; ou
Washington M. Pinheiro: e-mail washington.pinheiro@rotary.org
RI Brazil Office
Rua Tagipurú 209
São Paulo, SP

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 entregá-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 as cores oficiais de
RI (Azul Royal e
Dourado) foram
adotadas na convenção
internacional de Duluth
(Saint Louis, EUA), em
1912?

01156-000
De 2ª a 6ª feira
das 8 às 17hs

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES
Tel: 11-3826.2966
ribo@rotary.org

