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SAM OWORI É SELECIONADO PARA
PRESIDIR O ROTARY EM 2018-19
Samuel Owori, do Rotary Club de
Kampala,
em
Uganda,
foi
selecionado pela Comissão de
Indicação para a presidência do
Rotary International em 2018-19.
Ele se tornará presidente indicado
em 1º de outubro se não houver
candidatos opositores. Veja mais
clicando aqui.

MENÇÃO PRESIDENCIAL - GUIA DO
USUÁRIO
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Novo sistema para reembolso



Prazos para Prêmios



Manuais de Dirigentes



Histórico de doações



Relatório anual 2014-15



Brasil arrecada 3.2mi em
2015-16



Recursos e Materiais



Instituto Rotary do Recife

Encontre clicando aqui respostas às perguntas mais frequentes
sobre as atividades da Menção Presidencial para Rotary Clubs
deste ano. As perguntas estão agrupadas por meta.

ENTRE EM AÇÃO: www.rotary.org/pt

CLIQUE E CONFIRA A
AGENDA DO PRESIDENTE

NOVO
SISTEMA
PARA
PEDIDO DE REEMBOLSO
Após uma cuidadosa pesquisa com rotarianos e
funcionários feita nos últimos meses,
constatamos que era necessário simplificar o
processo de processamento de relatórios de
despesas e reembolso para torná-lo melhor,
mais rápido e com menor margem de erros.
Assim, a partir de 1° de julho de 2016 você
deixará de enviar o relatório para o seu contato
no Rotary e passará a enviá-lo diretamente ao
departamento de Contas a Pagar, o qual
trabalhará com você durante todo o processo.
Envie o documento eletronicamente, de
preferência
em
formato
PDF,
para
ExpenseReports@rotary.org.
Visite a página Viagens e Despesas para
formulários e informações pertinentes. Observe
que o relatório tem que ser entregue dentro de
60 dias da ocorrência da viagem/despesa. Em
caso de dúvidas, fale com Erinn Delaney pelo email ExpenseReports@Rotary.org.

SUBSÍDIO GLOBAL

Os Subsídios Globais da nossa Fundação
apoiam grandes projetos humanitários que
tenham resultados sustentáveis nas nossas áreas
de enfoque, causando impacto duradouro na
vida de milhares de pessoas. Há muitos
materiais de referência desenvolvidos para lhe
apoiar na elaboração do seu! Consulte-os:
•

Guia sobre Subsídios Globais

•

O ciclo do Subsídio Global

•
10 dicas para aumentar a chance de seu
pedido de Subsídio ser aprovado
•

Página de subsídios do Rotary

•

Modelo de Pedido de Subsídio Global

PRAZOS PARA PRÊMIOS
2016-17
• 1° de outubro de 2016: Prêmio Dar de Si Antes
de Pensar em Si
• 1° de novembro de 2016: Prêmio de Liderança
em Serviços Profissionais
• 1° de março de 2017: Prêmio a Cônjuge/Parceiro
de Rotariano
• 15 de março de 2017: Prêmio por Realizações
Significativas
• 30 de junho de 2017: Prêmio por Serviços
Eminentes, Menção Avenidas de Serviços e
Menção da Fundação Rotária por Serviços
Meritórios
• 30 de junho de 2017 (até meia noite, horário de
Chicago): Menção Presidencial
• 1° de julho a agosto de 2017: líderes de clube e
distrito podem indicar à Menção os Interact Clubs
elegíveis
Veja os critérios, formulários e detalhes na página
sobre prêmios (clique).

JUNTE-SE A NÓS EM
ATLANTA!
Assista (clique aqui) e divulgue o vídeo do
Presidente Germ e esposa Judy.

PORQUE PERTENCER AO
ROTARY?

Contatos Profissionais: Este foi o segundo
motivo do surgimento do Rotary. Toda pessoa
precisa de uma rede de contatos. O Rotary
representa um corte transversal das profissões
de uma comunidade, pois os rotarianos estão
envolvidos em todos os ramos comerciais e
profissionais, e ajudam-se uns aos outros.
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MANUAIS DE DIRIGENTES
ATUALIZADOS

COMEMORE O CENTENÁRIO
DA FUNDAÇÃO ROTÁRIA

Os Manuais do Presidente,
Secretário,
Tesoureiro
e
Comissão do DQA com
adendo das decisões do
Conselho de Legislação 2016
já estão disponíveis online:
Presidente,
Secretário,
Comissão DQA, Tesoureiro

A nossa Fundação completa 100
anos neste 2016-17! Como uma
das
maiores
organizações
humanitárias do mundo, ela
apoia milhares de projetos que
visam fornecer água limpa,
combater doenças e promover a
paz e a educação, além de se
dedicar à campanha global
contra a paralisia infantil.
Comemore esses 100 anos de
boas
ações!
Veja
abaixo
algumas sugestões:

PRECISA DE IMAGENS PARA
USAR NAS PUBLICAÇÕES DO
CLUBE OU DO DISTRITO?

•

Saiba mais sobre a Fundação Rotária

•

Baixe recursos sobre o Centenário

•

Assista a vídeos inspiradores

•

Divulgue seus projetos no Rotary Showcase

•
Faça uma doação em homenagem ao
Centenário!

VEJA SEU HISTÓRICO DE
DOAÇÕES À FUNDAÇÃO

Clique aqui e acesse a galeria virtual Rotary Images.

BRASIL ARRECADA US$3,2
MILHÕES À NOSSA FUNDAÇÃO
DURANTE 2015-16

Agradecemos a todos os
Rotarianos, amigos e empresas
pelo apoio dado a nossa
Fundação Rotária durante o ano
rotário 2015-16; bem como pela
participação
em
nossos
programas, por meio dos subsídios globais e
distritais ajudando pessoas por todo o globo. Apesar
da queda de quase 40% em relação ao ano anterior, a
doação total de US$3,255,473 colocou nosso país na
11º colocação entre os maiores doadores do mundo.
Esperamos contar com seu imprescindível apoio
também em 2016-17, quando a meta mundial de
arrecadação é de 300 milhões.

PASSO A
PASSO
MEU ROTARY

Você pode acompanhar seu histórico pessoal de
doações à nossa Fundação diretamente através do
nosso site. Assim que entrar no Meu Rotary com
seu login e senha, entre no seu ‘Perfil’ e clique em
“Histórico de doadores” conforme a tela ao
lado, para acessar o seu histórico de contribuição.

RELATÓRIO ANUAL DE 201415 DO RI E FUNDAÇÃO
ROTÁRIA

Clique aqui para obter
auxílio nas tarefas de
clubes ou distritos no
Meu Rotary.

Panorama geral do RI e sua Fundação: receitas,
despesas, investimentos e retorno líquido, uso dos
fundos, demonstrativo de atividades, além de
mostrar o progresso nas prioridades estratégicas
da organização. Ótimo material para divulgar a
transparência da organização e conquistar
parcerias! Clique aqui e saiba mais.
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RECURSOS E MATERIAIS

084 – PT Folheto Bolsas Rotary pela
Paz Mundial - (Limite 5 Unidades).
Gratuito.

O trabalho do Rotary começa nas comunidades, cada
qual com características e necessidades próprias.
Embora o Rotary atue em diversos campos, o mesmo
se concentra em seis áreas para maximizar o
impacto que causa. Tais áreas de enfoque atendem
às necessidades humanas mais urgentes, nas quais
tem um nível alto de excelência. São elas:

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.

• Paz e prevenção/resolução de conflitos
• Prevenção e tratamento de doenças
• Recursos hídricos e saneamento
• Saúde materno-infantil

Faça o Download do folheto 084-PT, através do
nosso site: www.rotary.org.br

• Educação básica e alfabetização

Pedidos

• Desenvolvimento econômico e comunitário

Faça o pagamento de sua encomenda através do
sistema de emissão de boletos disponível no site
www.rotary.org.br link "EMISSÃO DE
BOLETOS". “AQUISIÇÃO DE PUBLICAÇÕES”.

Todo rotariano que estiver planejando projetos deve
considerar enquadrá-los em uma ou mais destas
áreas. Adquira através do nosso Site:
www.rotary.org.br

Dúvidas
Clarita Urey: clarita.urey@rotary.org

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

Você Sabia?
Que o Rotary está presente em 219 países...
Clique aqui e veja o vídeo da cerimônia das
bandeiras.

INSCREVA-SE! CLIQUE AQUI E ENVOLVA-SE
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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