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AGRADECIMENTO AOS LÍDERES
2013-14
Agradecemos a todos que se dedicaram e atuaram como líderes
em seus clubes e distritos durante o ano rotário 2013-14.
Juntos estamos completando mais um ano muito gratificante.

NESTA EDIÇÃO:
- Agenda do Presidente
- Diretora Celia Giay nomeada VicePresidente
- Diretor de RI 2015-17
- Seguro solidário
- Notícias sobre Convenções de RI
...e muito mais!

Continue contando com nossa colaboração e parabéns por ter
levado adiante o lema 2013-14 – “Viver Rotary. Transformar
Vidas”, de forma tão construtiva. Sem dúvidas, com a sua ajuda
nossa missão obteve maior êxito.

**AGENDA DO PRESIDENTE**
JULHO

DIRETORA CELIA GIAY É NOMEADA
VICE-PRESIDENTE DE RI

- Implementar o programa do ano
para desenvolvimento do quadro
associativo.

O Conselho Diretor de RI reunido em
Sidney ratificou a decisão do Presidente
Eleito Gary Huang em eleger a Diretora
Celia Giay, associada do Rotary Club de
Arrecifes, Argentina, como Vice-Presidente
de RI 2014-15.

- Enviar relatório mensal de
frequência à governadoria distrital,
até 15 dias após a última reunião do
mês.

Celia é a primeira diretora latino-americana e a segunda
mulher a ocupar o cargo de vice-presidente da organização.
Seu papel será substituir o Presidente de RI se necessário, ou
assumir o cargo em caso de vacância.
A eleição de Celia representa um marco na história de nossa
organização por ser a primeira vez que a esposa de um exPresidente chega ao cargo de Diretora e subsequente ao de
Vice-Presidente.
Durante seu mandato como Vice-Presidente Celia Giay

- Planejar e realizar reunião mensal
do conselho diretor do clube.

- Realizar assembleia de clube para
discutir e adotar o programa anual.
Determinar
as
metas
de
participação
do
clube
nos
programas da Fundação Rotária.
- Colaborar com o secretário de
clube para elaborar o relatório
semestral que acompanhará o
pagamento
ao
RI.
Enviar
pagamento da quota per capita
distrital, se aplicável.
- Prazo para envio das indicações
ao Prêmio por Serviços Eminentes
é 30 de junho

convocará Institutos Rotários em Natal, Brasil; Lima, Peru e
Guatelama e seu trabalho culminará na Convenção de São
Paulo, em junho de 2015.

SELECIONADO DIRETOR DE RI
2015-17
José Ubiracy Silva, associado do Rotary
Club de Recife, Pernambuco, Brasil, foi
eleito para atuar como diretor das Zonas
22 e 23 para o biênio 2015-17.
A nomeação ocorreu na Convenção
Internacional de 2014, em Sidney, e o novo Diretor tomará
posse em 1º de julho de 2015.
José Ubiracy é rotariano há 41 anos e atuou como Governador
do Distrito 4500 em 2000-01. Coordenador de Rotary
International de 2008 a 2013. Líder de treinamento da
Assembleia Internacional por 2 anos. Coordenador e líder de
treinamento de Institutos Rotários e GETS nos últimos anos.

PREPARATIVOS DO PRESIDENTE
ELEITO
- Verificar com o secretário se o quadro
associativo foi por eles atualizado até o dia 1 de junho no
Portal do RI, para que as informações sejam emitidas
corretamente no relatório semestral de julho.
- Concluir o orçamento do próximo ano.
- Certificar-se que as metas de contribuição à Fundação Rotária
e de Desenvolvimento do Quadro Associativos foram
reportados ao RI através do RC Central
- Reunir-se com o sucessor para garantir uma transição
tranquila.
- Marcar reunião conjunta do conselho diretor atual e entrante
para garantir a continuidade dos trabalhos.

CONVENÇÃO DE SIDNEY
Nossa Convenção foi encerrada no dia 4 de
junho, depois de quatro dias de atividades
que atraíram 18.000 participantes de 153
países.
Em seu discurso, o presidente Burton
incentivou todos a trabalharem mais em benefício do bem
comum.
Gary Huang, que assumirá a presidência de nossa organização

CONVENÇÃO DO BRASIL
Neste ano teremos enormes
satisfação e privilégio de sediarmos
a
Convenção
do
Rotary
International, programada para 7 a
10 de junho, na cidade de São
Paulo.
As inscrições já estão abertas e
podem ser feitas através do nosso
site:
Convenção de RI 2015
Por ora estão disponibilizadas a
inscrição on-line (o usuário deve
ter senha no site Meu Rotary) e
reservas
de
hotéis.
Demais
informações, bem como eventos da
comissão organizadora e eventos
da
comissão
anfitriã,
serão
divulgados oportunamente.

A partir do próximo ano rotário
haverá uma mudança nos selos da
iniciativa Empresa Cidadã, na qual
os selos passarão a ser digital no
lugar do selo adesivo.
O novo termo de compromisso e
demais detalhes das regras estão
passando por uma revisão e serão
disponibilizados tão logo estejam
prontas.

em 1° de julho, estabeleceu como meta durante seu mandato
aumentar nosso quadro associativo para 1,3 milhão de
associados.
Saiba mais sobre o último dia de nossa Convenção Clicando
Aqui.

PADRINHOS DE NOVOS ASSOCIADOS
NÍVEL OURO SÃO RECONHECIDOS NA
CONVENÇÃO DE SIDNEY
Recepção especial é realizada para associados que estão
contribuindo para o fortalecimento de nosso quadro
associativo.
O presidente do RI, Ron Burton reconheceu na Convenção do
RI deste ano rotarianos que apadrinharam seis ou mais novos
associados desde julho de 2013. Os padrinhos nível ouro foram
convidados para uma recepção especial onde foram aplaudidos
por seus esforços e comprometimento com o aumento do
quadro associativo da nossa organização.
Faça download do guia do Programa de Reconhecimento a
Padrinhos de Novos Associados.

SEGURO SOLIDÁRIO
Com o convênio firmado com a Porto Seguro, Azul e Itaú Seguros, 5%
do prêmio líquido das apólices de seguros de automóveis de
rotarianos e seus familiares da serão doados à ABTRF.
Podem participar desta iniciativa os rotarianos e seus familiares
(linha direta ascendente e descendente incluindo genros, noras, sogro
e sogra) que contratar ou renovar o seguro de seu veículo.
Para que a contribuição seja feita, é necessário enviar os dados do
Rotariano e do seguro a Porto Seguro e agora isso pode ser feito
através do Site da ABTRF.
Após o envio dos dados através do site, um e-mail com todas as
informações também serão enviadas ao seu e-mail e o crédito é
efetuado num prazo médio de 45 dias.
As contribuições referentes a este convênio são creditadas para o seu
Rotary Club, portanto auxilia no cumprimento da meta de
contribuições ao fundo anual e também aumenta o volume de
recursos à disposição do distrito e seus clubes para projetos feitos
com os subsídios da Fundação Rotária.
Para mais detalhes clique aqui.

VEJA COMO É FÁCIL SE
INSCREVER NO
INSTITUTO ROTÁRIO DE
NATAL
Para se inscrever ao Instituto
Rotary Natal, que acontece este ano
nos dias 4 a 6 de setembro, em
Natal,
acesso
o
site
http://www.institutorotarynatal.co
m.br. Em seguida, clicar no link
“Inscrições”. Então abrirá uma
página que solicita os dados
pessoais da pessoa que está se
inscrevendo: Nome, CPF, nome do
Rotary Club, acompanhante (se
tiver), Distrito entre outros dados.
Também é necessário informar
endereço e contato (telefones).
Depois
disso,
é
solicitado
“Informações
de
acesso”
(o
rotariano deve escrever seu e-mail
e criar uma senha exclusiva para o
site do Instituto Rotário, a fim de
que o inscrito tenha acesso às suas
informações dentro do site do
evento). Só então, se marcará as
opções de seminários que o
rotariano, junto com seu cônjuge /
acompanhante, deseja assistir.
Uma vez que o cadastro é realizado
com sucesso, é aberto um aviso
vermelho, com o link “clique aqui
para realizar seu pagamento”.
Depois de escolhida a forma de
pagamento, deverá se clicar no link
“gerar boleto”. Este poderá ser
pago em qualquer instituição
bancária.

MUDANÇAS A PARTIR DE
JANEIRO DE 2015
A partir de 1° de janeiro de 2015, todo
clube receberá uma fatura de apenas
uma página com o valor da per capita a
pagar. Esta fatura simples substitui o
complicado relatório semestral de oito
páginas, dispensando cálculos extras e ajustes. O valor da
fatura será calculado com base nos números de quadro
associativo informados pelo secretário do clube pelo site
Rotary.org, e-mail ou correio, até 1° de janeiro e 1° de julho de
cada ano.
Os secretários de clube poderão agora registrar o ingresso e
baixa de associados dentro de 30 dias, e informar os dados dos
dirigentes entrantes até 1° de fevereiro de cada ano.

QUALIFICAÇÃO DISTRITAL
PARA SUBSÍDIOS DA
FUNDAÇÃO ROTÁRIA
Para que os clubes e distritos possam pedir subsídios globais e
distritais para 2014-15 é necessário que os distritos se
qualifiquem através do site do Rotary, concordando em
implementar
o
Memorando
de
Entendimento
de
distrito (MDE).
Os novos administradores já podem acessar e autorizar o MDE
de seus distritos. As autorizações já enviadas permanecerão em
vigor. Lembrem-se de reportar à Fundação o mais rápido
possível os nomes dos novos administradores distritais para
que possam receber o acesso on-line.
Para iniciar o processo de qualificação siga os passos abaixo:
1. Faça login em Meu Rotary.
2. Selecione Fundação Rotária e em seguida Pedido de
Subsídios.
3. Selecione Qualificação e depois iniciar
A qualificação começa com uma análise simples e detalhada do
Memorando de Entendimento de distrito, fornecendo
informações sobre seus requisitos, como implementá-lo e como
gerenciar os Subsídios da Fundação Rotária.
Para mais informações sobre a qualificação do distrito, clique
aqui.

VEJA JOÃO FREDERICO
"DERICO" NO MAIOR
COMERCIAL DO MUNDO
O músico Derico também está no
Maior Comercial do Mundo
integrando uma lista de milhares
de brasileiros que participaram
desta campanha mundial. Em
conversa por e-mail comigo ele
contou que foi convidado por um
amigo de Indaiatuba que o colocou
em contato com o Governador do
Distrito 4310, Takada. “Ele me
convidou para participar de um
evento em Aguas de Lindóia, em
São Paulo, em maio de 2014”.
Derico conta que “nas nossas
conversas, ele me explicou um
pouco como funciona o Rotary em
Indaiatuba e no Brasil, as ações
mundiais,
como
as
pessoas
participam, ajudam. “ Eu me
encantei com todo esse trabalho,
me interessei e aceitei participar da
campanha, com muita honra!”,
disse. E continua: Já via o Rotary
com muito respeito antes do
convite e mais ainda agora, que
estou inserido num contexto
mundial de ação para erradicação
da pólio no mundo! “Fico muito
feliz sabendo que minha imagem,
meu trabalho, minha música
podem ajudar de alguma forma a
tornar o mundo um pouco melhor ,
sempre! Se sentir útil é a melhor
forma de viver!, finaliza.
A campanha Maior Comercial
do Mundo acaba no fim de

MATERIAIS DE APOIO
Guia de Liderança de Clube – (245-PT) –
US$ 1,00
Guia rápido que desafia os clubes a ser
inovador e vibrante. O novo Plano de
Liderança de Clube oferece ideias e recursos
para ajudar a energizar o clube.
Diploma de Luxo (em Branco) –
(252- PT) – US$ 8,00
Diploma em branco, para preenchimento,
Lote com 10 unidades. Com logotipo do
Rotary ao centro em dourado.
Um novo Modelo padrão Carta, muito utilizado por Clubes e
Distritos para a confecção de uma eventual homenagem.
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: clarita.urey@rotary.org
Washington Pinheiro: washington.pinheiro@rotary.org

RI Brazil Office
Rua Tagipurú 209

BRASIL ROTÁRIO
COMEMORA 90 ANOS
Quer ver um projeto do seu clube
em destaque na edição especial
comemorativa dos 90 anos da
Brasil Rotário? Clique aqui e
participe do aniversário da revista
enviando-nos um relato com foto
de um projeto concluído em prol
da comunidade por um Rotary
Club, Rotaract Club, Interact Club
ou Casa da Amizade.

VOCÊ SABIA...
Que o primeiro
presidente do Rotary não
foi Paul Harris, e sim
Silvester Shiele? A
primeira reunião
realizada, que deu
origem ao Rotary, foi
feita no escritório de
Silvester e, como
gratidão pela cortesia,
Paul Haris e os demais o
elegeram como
presidente. Saiba mais

São Paulo, SP
01156-000
De 2ª a 6ª feira
das 8 às 17hs

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

