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NESTA EDIÇÃO:

CONVIDE SEUS AMIGOS PARA A CONVENÇÃO DE
SÃO PAULO
Faça como o Presidente de
RI Gary C.K. Huang e
convide seus amigos a virem
para São Paulo e a
participarem da Convenção
do Brasil!
Tire uma selfie como a do
nosso Presidente e convide
seus amigos nas redes
sociais.
Clique aqui para ver como
montar sua mensagem no
link abaixo e lembre-se de inserir a hashtag #RICON15
Ou faça download do convite aqui
Acesse a página da convenção aqui

NOVOS MESES COMEMORATIVOS DE ROTARY
Em sua última reunião, o Conselho Diretor do RI aprovou a
nova designação dos meses comemorativos a partir do ano
rotário 2015-16:
Agosto: Desenvolvimento do Quadro Associativo e Expansão
Setembro: Área de enfoque: Educação básica e Alfabetização
Outubro: Área de enfoque: Desenvolvimento Econômico de
Comunitário
Novembro: Fundação Rotária
Dezembro: Área de enfoque: Prevenção e Tratamento de
Doenças

- Convenção do RI em São Paulo
- Novos meses comemorativos de RI
- Prazo para propostas ao COL 2016
- Menção Presidencial 2014-15
- Destaques da Fundação em 2013-14
- Indicação de dirigentes 2015-16
- Retrospectiva Plano Visão do Futuro
- Webinars sobre DQA
- Materiais de apoio
...e muito mais!

**AGENDA DO PRESIDENTE**
DEZEMBRO
- 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.
- Verificar se o quadro associativo
do clube foi atualizado até o dia
1º de dezembro através do site do
RI (MeuRotary), para que as
informações sejam transmitidas
corretamente
no
relatório
semestral de janeiro.
- Realizar eleições no clube até 31
de dezembro, o mais tardar.
- Monitorar metas e projetos para
o desenvolvimento do quadro
associativo.

Janeiro: Serviços Profissionais
Fevereiro: Área de enfoque: Paz e Prevenção/Resolução de
Conflitos
Março: Área de enfoque: Recursos hídricos e saneamento
Abril: Área de enfoque: Saúde Materno-infantil
Maio: Novas Gerações
Junho: Companheirismo

PROPOSTAS AO CONSELHO DE
LEGISLAÇÃO 2016
O prazo para recebermos dos clubes e distritos todas as
propostas ao Conselho de Legislação de 2016, incluindo o
devido endosso distrital, é 31 de dezembro de 2014. Como
não haverá exceção quanto a este prazo, qualquer proposta
recebida posteriormente será descartada.
Para ajudar na preparação das propostas, criamos o curso
Como Propor Legislação, que está no Meu Rotary>Informese>Central de aprendizado. Continuaremos postando
informações e ferramentas no site www.rotary.org/col.
Sempre que possível, as propostas devem ser enviadas pelo site:
https://rotary.qualtrics.com/SE/?SID=SV_86x9bQkfU8vwXIh

SEU CLUBE ESTÁ EM DIA COM A PER CAPITA DE
JULHO?

Participe do #DiadeDoar
Participe do espírito solidário das
festas de final de ano fazendo
uma doação à Fundação Rotária
no dia 2 de dezembro.
Nesta data se celebra o “Giving
Tuesday” ou “Dia de Doar” no
Brasil, evento que visa promover
maior mobilização em prol da
cultura de doação.
Participe e divulgue a campanha
através das hashtags #DiadeDoar
#GivingTuesday. Entre em ação
para
ajudar
os
menos
afortunados e causar um impacto
positivo no mundo!

Com a aproximação do término do semestre é importante ficar
atento ao fim do prazo para pagamento da per capita de Julho
de 2014. 15% dos clubes ainda não quitaram o compromisso
financeiro, sendo o número atual de clubes em débito de 349.
O cálculo para pagamento é muito simples, são USD 27.00
dólares de per capita, mais USD 1.00 dólar do conselho de
legislação, totalizando o valor de USD 28.00 dólares,
multiplicado pelo número de membros ativos na data de 1º de
Julho.
Para efetuar o pagamento, basta acessar a nossa página na
internet: http://www.rotary.org.br/index.php?secao=bto2, e
com apenas alguns cliques gerar o boleto bancário de forma
rápida e totalmente segura.
Contamos com colaboração de todos os clubes em débito para
que efetuem seus pagamentos o mais breve possível, a fim de

PLANO VISÃO DO FUTURO
EM RETROSPECTIVA
Pesquisas feitas com os distritos
pilotos da fase experimental do
Plano Visão de Futuro da
Fundação Rotária mostraram que
os rotarianos apoiam o novo
modelo!
Veja aqui outros resultados do
levantamento feito de janeiro de
2014.

evitar que sejam terminados ou ocorram incidências de multa.
Caso não tenha recebido o relatório de seu clube e necessite de
uma segunda via, bem como tenha outras dúvidas de como
proceder para efetuar os cálculos e pagamentos, pedimos a
gentileza que entre em contato com o departamento financeiro
de RI o qual estará prontos a ajuda-los.
Para informações e esclarecimentos:
Fábio Peverari (Supervisor Financeiro)
fabio.peverari@rotary.org e
Claudia Silva (Coordenadora Financeira)
claudia.silva@rotary.org

DESTAQUES DO ANO ROTÁRIO 2013-14
Houve um recorde de contribuições ao Fundo Anual e Fundo de
Dotação neste ano, e as doações a Pólio Plus permanecem
fortes. O total contribuído no mundo foi de mais de US$250
milhões.
30% dos Rotarianos fizeram contribuições ao fundo anual e
80% dos Rotary Clubs também participaram, fazendo
contribuições ao fundo anual.

INDICAÇÃO DE DIRIGENTES
2015-16
Os Rotary Clubs devem nos
reportar o nome de seus
dirigentes para 2015-16, 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/GeXNAo
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.

O Brasil foi o segundo país do mundo que mais fez subsídios
distritais (em quantidade de subsídios recebidos), atrás apenas
dos Estados Unidos. Em valores foi o quinto, com um total de
US$ 969.072.

NOTICIA SOBRE A MENÇÃO PRESIDENCIAL DE
2014-15
O presidente do RI, Gary Huang, fez as seguintes mudanças à
seção “Faça a família do Rotary brilhar” da Menção
Presidencial de 2014-15:








Desafio "Melhor Turma" - presidente do clube: o clube
obterá pontos se o seu presidente ou presidente-eleito se
inscrever à Convenção do RI em São Paulo.
O clube obterá pontos se patrocinar um novo Rotaract ou
Interact Club ou apoiar um Interact ou Rotaract Club já
existente.
O clube obterá pontos se patrocinar um novo Núcleo
Rotary de Desenvolvimento Comunitário (NRDC) ou apoiar
um NRDC já existente.
O clube precisa obter um mínimo de 30 pontos nesta seção
da Menção, em vez de 40 como originalmente estipulado.

TUTORIAL DA CONVENÇÃO
Já está disponível o tutorial sobre
como se inscrever para a
Convenção do RI em São Paulo.
Clique aqui para ver e ajude-nos a
divulgar.

VOCÊ SABIA...
A menor convenção foi a
primeira (1910) contando com 60
participantes. O maior número
registrado até agora, foi em
2004, 43.381 participantes.

Veja a versão atualizada da Menção Presidencial de 2014-15 no
website do Rotary ou clique aqui.
O prazo para os presidentes de clube entregarem os formulários
preenchidos ao seu governador de distrito é 31 de março de
2015. Não envie tais formulários ao RI; em vez disto, informe
em Meu Rotary os nomes dos clubes qualificados em seu
distrito de 1 de março a 15 de abril de 2015. Em breve
informaremos mais detalhes sobre este processo.

MATERIAIS DE APOIO

WEBINARS – PARTICIPE!

Guia de Referência da Fundação Rotaria Contém informações sobre a Fundação, inclusive seus
programas e âmbito de atuação. (219-PT) US$ 1,00 a
unidade.

Estamos preparando uma série de
Webinars (treinamentos online à
distância)
sobre
o
Desenvolvimento do Quadro
Associativo:

ABC do Rotary - (Nova Versão 2012). Compilação de artigos informativos e de fácil leitura
sobre a história e programas do Rotary escritos pelo
ex-presidente do RI Cliff Dochterman (1992-93) para
o boletim semanal de seu Rotary Club. (363-PT) –
USS 3,75

- Percepção x realidade:
avaliação e definição da
visão do clube
- Medidas simples para
inovar o seu clube
- Engajamento: a chave para
a retenção de associados
- Como recrutar associados e
fortalecer o seu clube

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
Pedidos através do sistema de emissão de boletos via site
www.rotary.org.br; link "EMISSÃO DE BOLETOS/AQUISIÇÃO
DE PUBLICAÇÕES”.
Dúvidas:
Clarita Urey: clarita.urey@rotry.org
Washington Pinheiro: washington.pinheiro@rotary.org
RI Brazil Office
Rua Tagipurú 209

Clique aqui para assistir o
primeiro webinar da série –
Quadro Associativo: Agora
ou Nunca
O próximo webinar da série Percepção
x
realidade:
avaliação e definição da
visão do clube, ocorrerá em
dezembro e contará com a
participação do Coordenador de
Rotary – Altimar Fernandes. As
inscrições estarão abertas em
breve. Não perca!
Acompanhe e inscreva-se para os
novos
webinars
em:
www.rotary.org/pt/webinars

São Paulo, SP
01156-000
PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

De 2ª a 6ª feira
das 8 às 17hs

Tel: 11-3826.2966
ribo@rotary.org

