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CONVITE A ROTARACTIANOS PARA O ROTARY
GLOBAL REWARDS
Com satisfação informamos que a partir de
agora o Rotary Global Rewards – o nosso
programa de benefícios para associados - está
disponível aos Rotaractianos. Ao organizar a
campanha de arrecadação de fundos do clube,
voluntariar-se na comunidade ou comparecer no
próximo evento Rotaract, o Rotaractiano poderá
economizar adquirindo produtos e serviços com
desconto. O custo para participar do programa
seria de aprox US$26,50, mas para os
rotaractianos, que são estimados membros da
família rotária, será gratuito.
Com o Rotary Global Rewards, ao fazer o bem
quem ganha é o participante. Esperamos que
aproveitem ao máximo.
Clique aqui para saber mais sobre o programa Rotary Global Rewards

CONVITE
Reforçamos o convite para a apresentação online inédita sobre o
Rotary Global Rewards, o programa de recompensas do Rotary
International.
Garanta o seu lugar inscrevendo-se hoje e saiba que é o programa,
como obter os benefícios de associado e adicionar ofertas.
Nesta apresentação contaremos com a participação especial do Diretor
de RI 2011-13 - José Antiório F. Antiório.

NESTA EDIÇÃO:
- Rotary Global Rewards
- Faturas Per capita RI Janeiro
- Reconhecimento padrinhos novos
associados
- Campanha Distrito 100%
- Bolsas Rotary pela Paz
- Premiação de Cônjuges
- Recursos
- ...e muito mais!

AGENDA DO
PRESIDENTE
**FEVEREIRO**

- Promover participação da
Conferência Distrital;
- Enviar relatório mensal de
frequência ao distrito até 15
dias após a última reunião
do mês;
Programar
atividades
comemorativas
ao
aniversário do Rotary em 23
de fevereiro;
- Monitorar metas e projetos
para o desenvolvimento do
quadro associativo;
- Promover participação da
Convenção Internacional do
Rotary

Clique aqui e inscreva-se
Adicione ao seu calendário este evento, Dia 24 de Fevereiro às 15:30
(Horário de Brasília).
Salientamos que não sendo possível a presença online no dia e hora
marcados, todos que se inscreverem terão acesso à gravação.

ÚLTIMA OPORTUNIDADE
RECONHECIMENTO A PADRINHO DE NOVO ASSOCIADO
O programa de reconhecimento de
padrinhos será descontinuado este ano.
Esta é uma grande oportunidade para
apadrinhar associados e receber este
reconhecimento único.
A partir de 29 de Fevereiro os
apadrinhamentos não mais terão direito
aos pins bronze, prata e ouro. Entretanto
todas remessas de reconhecimento dos
apadrinhamentos reportados até esse
período deverão ser concluídas até 1º de
abril.
Aproveite este prazo para apadrinhar mais
associados, sendo agraciado com este
reconhecimento exclusivo e sobretudo
elevar as bases da nossa organização.

EM BUSCA DE
HISTÓRIAS DE
SUCESSO
Envie-nos histórias e
notícias de projetos de
sucesso que seu clube
realizou relacionados às
6 áreas de enfoque do
Rotary, como iniciativas
pró-paz,
combate de
doenças,
fornecimento de água
potável, assistência a
mães e filhos, apoio à
educação e a economias
locais.
ribo@rotary.org

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA SELEÇÃO DAS BOLSAS ROTARY PELA
PAZ

O Meu Rotary possibilita o
gerenciamento dos associados
em potencial
Clique aqui e envolva-se

As inscrições para as Bolsas Rotary pela Paz (Rotary Peace
Fellowships) 2017-18 já começaram! São oferecidas no mundo
anualmente até 100 bolsas, que cobrem os custos para estudos de paz
e prevenção/ resolução de conflitos em excelentes universidades. Para
mais informações sobre as bolsas e seu processo seletivo, clique aqui.

CAMPANHA DISTRITO 100% CONTINUA
Em Outubro iniciamos uma campanha para incentivo das indicações
dos Presidentes e Secretários 2016-2017 no Meu Rotary. Muitos clubes
já estão 100% e agora falta pouco para alcançarmos uma marca
histórica. O objetivo da Campanha Distrito 100% é facilitar a gestão
2016-17, incentivar a utilização desta importantíssima ferramenta de
aprendizado, gestão, comunicação e de conexão entre Rotarianos,
clubes e distritos e associados em potencial. Deixe um legado para a
gestão do seu clube, cadastre os dirigentes 2016-2017. Caso tenha
dúvidas entre em contato com a equipe de Suporte a Clubes e Distritos
que preparou uma série de tutoriais e facilidades para que todos
possam alcançar esta marca.

O Rotary Club Central é uma
ferramenta online para que os
clubes acompanhem as suas
metas de contribuições à
Fundação Rotária e de
Desenvolvimento do Quadro
Associativo, entre outros.
Os presidentes eleitos de
clubes são encorajados a
acessar o nosso site e informar
quais sãos as suas metas para
o ano 2016-17 ate 1º de maio.

Indicações 16-17 - Quadro Geral
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PREMIAÇÃO PARA CÔNJUGES
O Prêmio a Cônjuge/Parceiro de Rotariano por Prestação de Serviços
foi criado pelo Conselho Diretor do RI para homenagear cônjuges ou
parceiros que prestam serviços humanitários exemplares através do
Rotary. Somente não rotarianos são elegíveis ao prêmio. Para mais
informações, veja o formulário de indicação.
•
•

Baixe o formulário de indicação
Veja a lista de cônjuges/parceiros que já receberam o prêmio

Preencha e envie o formulário para riawards@rotary.org até 1° de
março de 2016. Indicações recebidas após esta data não serão
consideradas.
No máximo 100 vencedores são selecionados anualmente. As pessoas
que fizerem as indicações serão notificadas dos resultados até o fim de
abril, e os vencedores receberão uma placa personalizada até o final do
ano rotário.

QUEREMOS OUVIR
VOCÊ!
Este espaço tem como
objetivo a coleta e troca de
ideias sobre estratégias de
retenção
do
quadro
associativo.
Conte-nos o que seu
clube está fazendo para
apoiar o fortalecimento
do quadro associativo!
Sua resposta é muito
importante para nós!
Envie
e-mail
ribo@rotary.org
Agradecemos
participação.

para
a

sua

ENVIO DAS FATURAS DA PER CAPITA DE JANEIRO 2016
As faturas para pagamento da per capita do 2º semestre do ano rotário
15/16 serão enviadas a todos os clubes do Brasil a partir do dia 18 de
Janeiro.
O calculo foi feito com base no número de associados ativos no clube
em 1º Janeiro, portanto assim que o clube recebe-la será preciso
apenas converter o valor total apresentado em dólar utilizado o dólar
rotário do mês do pagamento, gerar o boleto utilizando o passo-apasso localizado no campo métodos de pagamento, e efetuar o
pagamento do boleto emitido em qualquer agência bancária.
Lembramos, que após a emissão da fatura não há possibilidade de
correções, qualquer admissão ou baixa de associados feita após 1º de
Janeiro serão consideradas apenas para a per capita seguinte
(Julho/16).
Para acessar o valor do dólar rotário atual basta acessar:
www.rotary.org/pt/exchange-rates.
Para obter a segunda via da fatura basta acessar a página do My
Rotary utilizando login e senha, clicando em: Gestão> Administração
de clubes e Distritos> Clubes> Fatura do clube > Download – Fatura
atual.
Para informações e esclarecimentos: Carlos Araujo (Supervisor
Financeiro) carlos.araujo@rotary.org e Claudia Silva (Coordenadora
Financeira) claudia.silva@rotary.org

CONHEÇA O NOVO
FOLDER DA ABTRF!
Foi produzido um
novo
folder
da
ABTRF, trazendo de
maneira simples as
principais
informações
do
programas
da
Associação Brasileira
da
The
Rotary
Foundation.
Clique
aqui para vê-lo/baixálo e divulgue entre
seus contatos. Caso
tenha interesse em
receber
cópias
impressas
gratuitamente, basta
enviar um email a
contato@abtrf.org.br
informando
a
quantidade desejada e
endereço para envio.
Seja
um
parceiro
ABTRF!

O QUE VOCÊ FAZ HOJE DETERMINA O QUE O ROTARY PODERÁ
FAZER AMANHÃ
Você sabia que é possível seguir
promovendo um mundo melhor para
além do seu próprio tempo de vida, ao
incluir o Rotary em seu testamento? As
doações recebidas dessa maneira são
todas destinadas ao fundo de dotação:
fundo em que as contribuições são
investidas de maneira perpétua e apenas
os rendimentos aplicados em programas,
trazendo sustentabilidade à Fundação e
fazendo com que uma única doação
impacte continuamente a vida de
milhares de pessoas. A Fundação Rotária
demonstra sua gratidão aos doadores que
fazem doações através de testamento,
oferecendo
o
reconhecimento
de
benfeitor (Doação mínima de U$1mil) e
adesão à Sociedade de Doadores
Testamentários (Doação mínima de U$10mil). Para saber mais,
contate patricia.avila@rotary.org.

Está com dúvidas?

Preparamos novos tutoriais
para auxilio nas funções do
site Meu Rotary. Clique!

MATERIAIS E RECURSOS
Recomendamos:
Folheto - Áreas de enfoque do Rotary (965PT) US$ 2,00 Livreto informativo sobre as seis
áreas de enfoque do Rotary, com exemplos de
projetos em cada uma delas.

Folheto Bolsas Rotary pela Paz Mundial (084PT) - (Limite 5 Unidades). Gratuito.
Folheto colorido com informações básicas sobre as
metas, requisitos, financiamento e processo de inscrição
ao programa de Bolsas Rotary pela Paz Mundial, cujos
beneficiários estudam nos Centros Rotary.

Faça o Download do folheto 084-PT, através do nosso
site: www.rotary.org.br
Pedidos
Torne seu pagamento
ao departamento de publicação mais ágil e prático. Faça-os através do
sistema de emissão de boletos disponível no site www.rotary.org.br
link "EMISSÃO DE BOLETOS". “AQUISIÇÃO DE PUBLICAÇÕES”.
Dúvidas
Clarita Urey: e-mail clarita.urey@rotary.org

NOVO NÚMERO DE TELEFONE PARA CONTATO DO BRAZIL OFFICE
Informamos que o nosso novo número de telefone é: 11 3217-2630

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

VOCÊ SABIA?
Que em 1932, o
rotariano Herbert
Taylor criou a Prova
Quádrupla, que foi
traduzida em mais de
100 idiomas e serve de
guia para os
rotarianos:
Do que nós pensamos,
dizemos ou fazemos
É a VERDADE?
É JUSTO para todos os
interessados?
Criará BOA VONTADE
e MELHORES
AMIZADES?
Será BENÈFICO para
todos os interessados?

Para mais informações

Tel: 11 3217 2630
ribo@rotary.org

