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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 2015-16 ate 1º
de maio.

NESTA EDIÇÃO:
- Mês da revista rotária
- Metas do clube no RCCentral
- Prazo final para inscrição online à
Convenção de São Paulo
- Menção Presidencial 2014-15
- Estrutura de Programas
- Credenciais para a Convenção
- Webinar sobre subsídios
- Per capita RI janeiro
- Ideas.rotary.org
- ...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.

Veja um tutorial de como trabalhar com esta ferramenta
clicando em Rotary Club Central

MENÇÃO PRESIDENCIAL 2014-15
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 2015
(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

CONVENÇÃO DE SÃO PAULO 2015
(ERRATA)
Aproxima-se o prazo final para as inscrições
para este grande evento que será a Convenção 2015!
Após 31 de Março de 2015 as inscrições poderão ser feitas
somente online ou no local do evento.
Se você ainda não fez a sua, a melhor hora é agora!
Clique aqui e faça agora a sua inscrição.
Após esta data, será possível se inscrever no dia e local do
evento.

ROTARACTIANO, ESTA É A SUA CHANCE!
Foi aprovado pelo presidente de RI Gary Huang uma promoção
inédita para os Rotaractianos, com uma taxa especial de U$ 70
para a Convenção!
Esta promoção vale até o dia 15 de Abril.

PLATAFORMA PARA
PROJETOS
IDEAS.ROTARY.ORG
O ‘ideas.rotary.org’ é uma
plataforma de ideias na qual os
dirigentes de clube podem postar
seus projetos humanitários, 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.

Quanto àqueles que já haviam feito inscrição à taxa anterior de
U$ 100 fiquem tranquilos! Haverá ressarsimento da diferença.
Atenção: esta promoção cobre apenas a inscrição para a
convenção. Ou seja, não inclui ingressos para os shows nem
eventos Pré-convenção.

VOCÊ CONHECE NOSSA ESTRUTURA DE
PROGRAMAS?
Programas Especiais do RI – PolioPlus é um programa especial do
Rotary International e tem prioridade sobre os demais programas até
a certificação do erradicação da doença.
Programas Estruturados - atividades aprovadas e estruturadas pelo
Conselho Diretor de RI para clubes e distritos, possuem diretrizes.
São eles:
- Interact
- Rotaract
- Núcleo Rotary de Desenvolvimento Comunitário (NRDC)
- Intercâmbio Rotário da Amizade
- RYLA
- Intercâmbio de Jovens
Rede Global de Grupos de Rotarianos – grupos formados por
rotarianos com objetivo de compartilhar assuntos de interesse em
nível internacional:
- Grupos de Companheirismo
- Grupos Rotarianos em Ação
* Referência Código de Políticas do RI: 40.010 - Program
Terminology

PAGAMENTO DA PER CAPITA JANEIRO 2015
Dentre as mudanças na nova fatura, a mais importante foi
redução do ciclo de cobrança para 4 meses, isso significa que
desde Janeiro de 2015 os clubes não tem mais 6 meses (180
dias) de prazo para quitarem suas cotas mas somente 4 meses
(ou 120 dias).
Atualmente 28% dos clubes no Brasil ainda não quitaram a per
capita de Janeiro 2015, devendo todos ficar atentos ao prazo
final para pagamento que será em 15 de abril de 2015. Clubes
que não efetuarem o pagamento de suas cotas dentro do prazo
mencionado poderão ser terminados.
As faturas foram enviadas via e-mail a todos os dirigentes na
última semana de Janeiro, caso não tenha recebido, ou
necessite uma segunda via, basta acessar o portal My Rotary,
clicar em: Gestão -> Administração de clubes e distritos ->

CREDENCIAIS PARA A
CONVENÇÃO
As credenciais para a Convenção de
São Paulo, foram enviados por email em 20 de março de 2015 a
todos os clubes. 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, providencie 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 01 de janeiro de
2015. Tal carta, assinada pelo
presidente e secretário do clube,
será aceita em substituição à
credencial oficial no estande dos
delegados votantes em São Paulo.

Clubes -> Pague ou Veja sua Fatura-> Downloads -> Fatura
atual, caso encontre alguma dificuldade ou tenha alguma
dúvida pedimos a gentileza que entre em contato com o
departamento financeiro de RI no qual estará pronto a ajudalos.
Para mais esclarecimentos: Fábio Peverari (Supervisor
Financeiro) fabio.peverari@rotary.org e Claudia Silva
(Coordernadora Financeira) claudia.silva@rotary.org

BOLSAS PARA ESTUDOS EM RECURSOS HÍDRICOS
O Instituto UNESCO-IHE, na Holanda, é a maior instituição
internacional de pós-graduação do mundo na área hídrica e a
única autorizada pela ONU a conferir título de mestrado aos
seus formandos neste campo.
Esta parceria estratégica com a Fundação Rotária visa tratar a
crise de água e o saneamento mundial, aumentando o número
de profissionais da área para conceber, planejar e implementar
soluções em países em desenvolvimento. Este ano, um número
limitado de bolsas de estudos será outorgado para estudantes
de pós-graduação no campus de Delft, na Holanda.
As inscrições à bolsa devem ser enviadas on-line. Para mais
informações, consulte os documentos: panorama, kit de
inscrição, pedido de Rotary Club ou distrito e termos e
condições. Os pedidos devem ser enviados até 15 de junho.
Participem divulgando o programa e ajudem estudantes a se
tornarem líderes e especialistas nesta área, que atualmente é
um problema crítico nas grandes metrópoles.
Qualquer dúvida entre em contato com Edilson Gushiken, pelo
e-mail: edilson.gushiken@rotary.org

O seminário online “Subsídios do Rotary: Dicas para projetos
bem sucedidos” irá apresentar os projetos humanitários do
Rotary com o objetivo de compartilhar informações que
propiciem novos e mais eficazes projetos, especialmente os de
Subsídios Globais. O webinar trará novas ideias e casos de
sucesso e apresentará melhores práticas apresentadas pelos
rotarianos que as desenvolveram.
Os principais tópicos abordados serão:
• Visão geral de Subsídios Distritais e Globais – Acessando o

SENHA E PERGUNTA
SECRETA DO “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 transtorno para o
Rotariano, que não consegue
acessar o site, não consegue
cadastrar uma nova senha e acaba
tendo sua conta no site excluída
para que possa 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.

INDICAÇÃO DE DIRIGENTES
2015-16
Os clubes que não fizerem as
indicações
dos
dirigentes
entrantes deixarão de receber
importantes comunicações e não
conseguirão gerenciar os dados
do clube através do Meu Rotary.
Os dados devem ser reportados
pelo presidente ou pelo secretário
da atual gestão através do site do
(www.rotary.org/myrotary).
Veja o passo a passo no link:
Indicação de dirigentes
Em caso de dúvidas, entrem em
contato conosco.

sistema online de pedido;
• Como encontrar parceiros internacionais e firmar parcerias
verdadeiras;
• Como criar um projeto eficaz, voltado para a comunidade, e
como enviar o pedido para a Fundação Rotária;
• Responsabilidades dos parceiros e apoio dos funcionários do
Rotary.
Nosso espaço é limitado a 500 participantes. Inscreva-se hoje
mesmo e encaminhe esta mensagem a todos os rotarianos
interessados no assunto!
O webinar acontecerá no dia 30 de Março de 2015 às 14:00hs
(horário de Brasília)
Clique aqui para se inscrever e participar:

MATERIAIS DE APOIO
Adquira
através
do
nosso
Site:
www.rotary.org.br o Guia de Referência da
Fundação Rotaria - Contém informações sobre
a Fundação, Inclusive seus programas e âmbito
de atuação. (219-PT) – US$ 1,00
Saiba como a Fundação Rotaria e seus parceiros
estão alcançando resultados sustentáveis nas seis áreas de
enfoque, e como você pode ajudar.

JÁ PARTICIPOU DE ALGUM
WEBINAR?
Se você ainda não sabe do que
estamos falando clique aqui!
Webinars são treinamentos à
distância em tempo real.
Através deles, é possível não
apenas aprender como também
participar e interagir com nossa
equipe e com outros rotarianos.
Para se inscrever clique aqui.
Você
poderá
assistir
aos
Webinares
já realizados
a
qualquer momento. Basta acessar
www.rotary.org/webinars.

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

VOCÊ SABIA... que a partir
de 1º de julho de 1989, a
mulher adquiriu o direito
de pertencer ao Rotary,
decisão confirmada na
Convenção de Seul, Coréia
do Sul.

RI Brazil Office
Rua Tagipuru, 209
São Paulo, SP
01156-000
De 2ª a 6ª feira

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES
Tel: 11-3826.2966

das 8 às 17hs

ribo@rotary.org

