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MAIO – MÊS DAS NOVAS GERAÇÕES
Todos os anos, milhares de jovens entre 12 e 30 anos de idade
vivem experiências incríveis participando dos nossos
programas de Novas Gerações. Como rotaractianos e
interactianos, eles servem a comunidades locais e
internacionais; pelo Intercâmbio de Jovens, exploram novas
culturas; e como participantes do RYLA, desenvolvem
habilidades de liderança.
O Conselho de Legislação de 2010 aprovou a Avenida de
Serviços voltada aos jovens, em adição às Avenidas já
existentes (Serviços Internos, Profissionais, à Comunidade e
Internacionais) e no Conselho de 2013 aprovou a mudança do
nome da Quinta Avenida de Serviços às Novas Gerações para
Serviços à Juventude.
O nome Novas Gerações servia para refletir a necessidade de
formar a próxima geração de rotarianos, mas os proponentes
defenderam que a palavra “juventude” é mais bem
compreendida, tanto dentro como fora do Rotary, e
enfatizaram que estes programas incentivam os rotarianos a
ajudar no desenvolvimento do potencial dos jovens.
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CLIQUE E CONFIRA A
AGENDA DO PRESIDENTE

Para saber mais como envolver seu clube, leia a
publicação, clicando aqui .

NOVIDADES DO CONSELHO
DE LEGISLAÇÃO
Confira o resumo das atividades do
Conselho de Legislação entre os dias 11 e 14
de Abril, saiba mais clicando aqui.

até 30 de junho de 2016. Os critérios para a
seleção dos vencedores serão: Impacto
comunitário; Sustentabilidade; Envolvimento
de Rotarianos e Possibilidade de serem
reproduzidos em outros lugares do mundo. É
hora de comemorar nossos 100 anos de
atuação! Para ideias e recursos, visite
www.rotary.org/pt/foundation100.
A cada três anos, representantes de todos os
distritos, também chamados de delegados,
se reúnem em Chicago para votar em
propostas de legislação. O Conselho de
Legislação (COL) é parte essencial da
governança do Rotary.

COMEMORAÇÕES DO
CENTENÁRIO DA
FUNDAÇÃO:
RECONHECIMENTO A
PROJETOS DE DESTAQUE

Em 2016-17, a nossa Fundação completa um
século de existência e, como parte das
comemorações, irá reconhecer conquistas
relacionadas a seus programas – incluindo
aqui o importante trabalho que clubes e
distritos realizam através dos Subsídios.
Nesse sentido, serão reconhecidos na nossa
Convenção de 2017, em Atlanta, os
representantes de dez projetos de destaque
financiados por Subsídios Globais e
concluídos em 2015-16. Para ser elegível ao
reconhecimento, o relatório final do projeto
- enviado pelo My Rotary - deve ser aceito

PINS DE RECONHECIMENTO
O programa de reconhecimento de padrinhos
de novos associados vigorou de 01 Julho de
2013 até 29 de Fevereiro de 2016, tendo sido
os pins de reconhecimento remetidos
automaticamente por nossa Sede (EUA)
conforme registros em nossa base de dados.
As reposições serão remetidas ao presidente
do clube até o fim dos estoques (previsão
Abril).

ROTARY MILES – PROGRAMA
DE DOAÇÃO DE MILHAS AO
ROTARY

Você sabia que dentre os possíveis meios de
contribuir com nossa Organização, está a
doação de milhas da United Airlines? Com o
Programa de Milhas Humanitárias da United
Airlines, você pode doar suas milhas para
proporcionar bilhetes aéreos gratuitos a um
projeto de clube ou distrito. Saiba mais,
clicando aqui. Para doar, aqueles que tem
milhas com a companhia, podem fazê-lo
através de seu acesso pessoal no programa de
milhagem, na página “Donate your miles”.
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INDICAÇÃO DOS DIRIGENTES
2016-17
Os Rotary Clubs devem reportar o nome dos
dirigentes 2016-17, através do site do
(www.myrotary.org). Essa indicação deve ser
feita ou pelo presidente ou pelo secretário da
atual gestão.
Veja o passo a passo no link: Indicação de
dirigentes.
Os clubes que não fizerem as indicações
deixarão de receber importantes comunicações
e não conseguirão gerenciar os dados do clube
através do Meu Rotary.

WEBINAR SOBRE
RECONHECIMENTOS DA
NOSSA FUNDAÇÃO
“Como posso doar à Fundação Rotária e
receber o Reconhecimento de Companheiro
Paul Harris? Quando eu me torno Paul Harris
com safira, posso dar meu Paul Harris à outra
pessoa? Como posso acompanhar esses
reconhecimentos e contribuições do meu clube
através do site do Rotary?” Se você quer saber
mais sobre essas e outras questões acerca de
contribuições e reconhecimentos da nossa
Fundação, participe do nosso Webinar “PAUL
HARRIS: Entenda como oferecer, bem como
receber esse e outros reconhecimentos da
nossa Fundação” no dia 11 de Maio de 2016,
Quarta-feira, das 15h30 às 16h30min.

PREMIAÇÃO AO DISTRITO
Cada Rotariano é muito importante para a
conquista deste Prêmio!
O Distrito que atingir pelo menos 80% de
associados com conta ativa no Meu Rotary até
30 de junho de 2016 será agraciado, por
intermédio de seu Governador 2015-16, com
um belíssimo livro “Fazendo o Bem no Mundo
– A história dos 100 anos da Fundação
Rotária” (edição de luxo) autografado pelo
Presidente de RI 2015-16, K. R. Ravindran.
Bem como receberá um reconhecimento
diretamente do Diretor do RI 2015-17 – José
Ubiracy Silva – durante o XXXIX Instituto
Rotary do Brasil no Recife, PE.
Para saber mais clique aqui

Clique aqui para Inscrever-se e divulgue a
sessão! Assista também aqui a gravação do
webinar sobre Doações à Fundação Rotária
realizado em Março, onde foram apresentadas
diferentes oportunidades de doações; bem
como estratégias para angariá-las.

VOCÊ SABIA?

Em 1962, foi Fundado o primeiro Interact
Club, na cidade de Melbourne, na Flórida,
EUA. Lançado o programa de Serviços à
Comunidade Mundial.
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MUDANÇAS NA EMISSÃO DE
BOLETOS BANCÁRIOS

RECURSOS E MATERIAIS
Livro - Fazendo o Bem no
Mundo - A história dos 100
anos da Fundação Rotária.
Este livro documenta a história
da
Fundação,
o
desenvolvimento
de
seus
programas e a diferença que os
rotarianos têm feito em todo o
mundo. Disponível em duas
opções:

No último domingo dia 10 de Abril houve uma
atualização em nosso sistema de emissão de
boletos bancários.
A partir de agora para qualquer boleto gerado
deverá ser preenchido o CPF/CNPJ do
responsável pelo pagamento. Esta modificação
se deve a uma adequação à exigência da
FEBRABAN (Federação Brasileira dos Bancos)
que tem por objetivo o registro bancário dos
boletos emitidos, trazendo mais segurança ao
processamento dos mesmos.
Embora
sejam
boletos
registrados,
o
procedimento continua como antes, apenas
serão considerados os boletos pagos, isso
significa que qualquer boleto gerado que não for
pago, será baixado automaticamente, sem
nenhum prejuízo ou vinculo.
Procedimentos para emissão do boleto bancário
agora são:
- Acessar o website(clique aqui)
-Selecione o número do distrito;
- Selecione o nome do clube;
- Selecione na barra de pagamento "Pagamento
de Cota Per Capita";
- Clique em continuar;
- Preencha o valor já convertido em Reais;
- Preencha as informações do Pagador;
- Clique em Gerar boleto;
- Imprima o boleto (pela barra de ferramentas
no topo da tela).
Para informações e esclarecimentos:
Carlos Araújo (Supervisor Financeiro)
carlos.araujo@rotary.org
Claudia Silva (Coordenadora Financeira)
claudia.silva@rotary.org




Capa Dura - (929-PT) US$40,00
Edição luxo- encadernada em Couro
e Borda Dourada - (928-PT)
US$100,00
Promoção!
Manual de Procedimento
(035–PT) US$ 4,00

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.
Plano Estratégico- Nossos
valores em ação - (4410-PT) Pacote c/ 10 Unidades US$1,50

Plano Estratégico Relatório de
Progresso - (4440-PT) - Pacote c/
25 Unidades US$5,00

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: clarita.urey@rotary.org

METAS 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 2016-17 ate 15 de maio. Veja aqui como cumprir esta atividade obrigatória.

O RI BRAZIL OFFICE QUER
OUVI-LO

TUTORIAIS
MEU
ROTARY

Clique aqui caso tenha dificuldades ao
realizar tarefas no Meu Rotary.
ESQUECEU SUA SENHA DO MEU ROTARY?

Abrimos este espaço para 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!
Agradecemos a sua participação.

CLIQUE AQUI PARA SABER COMO REDEFINIR
SUA SENHA

ENVIE SUA COLABORAÇÃO
As ações humanitárias do Rotary são o foco editorial da revista.
Privilegiar esse conteúdo ao nos enviar sua colaboração é a melhor
maneira de inspirarmos as atividades de outros clubes e
divulgarmos o trabalho dos rotarianos junto ao público externo.
O ideal é que sua colaboração seja um breve relato de um projeto concluído, explicando à quantas
pessoas ele beneficiou, qual foi o seu custo e se houve alguma iniciativa ou evento prévio para
financiá-lo. Informe também os nomes dos parceiros do projeto, caso eles existam, no Brasil e/ou
no exterior.

RI Brazil Office
Rua Tagipuru, 209
São Paulo/ SP 01156-000
De 2ª a 6ª feira das 8 às 17hs
11 3217 2630
www.rotary.org.br
ribo@rotary.org
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