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Novembro é o mês da Fundação Rotária e neste ano a data é
ainda mais especial, já que a Fundação está completando 100
anos. Ao refletirmos sobre nosso primeiro século, também
devemos nos preparar para novos desafios. Veja abaixo
algumas sugestões de celebração e preparação:
•
Doe à Fundação, via Boleto bancário ou Cartão de
crédito, e divulgue seu apoio chamando amigos a também
contribuírem
•
Considere aderir ao “Rotary Direct”, nosso programa de
doações recorrentes
•
Faça um projeto de subsídios especial
Clique aqui para obter atualizações sobre nosso progresso em
direção à meta de arrecadação de US$ 300 milhões, ler
testemunhos de doadores e obter recursos promocionais que
ajudarão a celebrar os 100 anos da nossa Fundação. Em nome
de todos os beneficiados, agradecemos por seu contínuo apoio!
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ENTRE EM AÇÃO: www.rotary.org/pt

CLIQUE E CONFIRA A
AGENDA DO PRESIDENTE

DESAFIO PARA ROTARY
CLUBS

GLOBAL GRANT BRASILEIRO
É RECONHECIDO COMO
PROJETO DE DESTAQUE
Em Celebração ao
Centenário
da
Fundação,
foram
selecionados
12
projetos de Subsídio
Global no mundo
para
serem
reconhecidos
como
projetos de destaque.

Foi lançada em 15 de setembro a iniciativa Meu
Clube é Online, visando reconhecer os clubes
que alcançarem 100% de associados com
cadastro ativo no Meu Rotary.

O Rotary Club que alcançar e manter a meta até
30 de Dezembro de 2016 será reconhecido.
Clique aqui e saiba mais

MELHORIAS NA NOSSA
FERRAMENTA DE
SUBSÍDIOS

O projeto brasileiro
G1415634
UTINeonatal, que
forneceu equipamentos a um Hospital e
programas educativos para adolescentes grávidas
em situação de risco no Vale do Ribeira, em São
Paulo, está entre os selecionados!
Parabéns e agradecimentos ao RC de Registro,
por ser o patrocinador local desse projeto, bem
como aos Distritos 4610, 4310, 4480, o RC de
Indaituba e seus parceiros internacionais por
apoiarem esse projeto exemplar. Os critérios do
reconhecimento foram Impacto comunitário,
Sustentabilidade, Envolvimento de rotarianos e
Facilidade de reprodução.

A Ferramenta para pedido de subsídios está
sendo revitalizada e, em dezembro, passará a se
chamar Central de Subsídios, com novo design e
processo mais simples. Para ajudar os usuários
a entenderem as mudanças no aplicativo,
estamos criando um guia com instruções passoa-passo que será enviado aos parceiros em
subsídios dentro de algumas semanas. Mais
informações em breve.

NOVO KIT GLOBAL REWARDS

PORQUE PERTENCER AO
ROTARY?
Experiência em Liderança: O Rotary é uma
organização que congrega líderes e pessoas de
sucesso. Servir em cargos rotários é sinônimo
de maior experiência em liderança. A pessoa
aprende como motivar, influenciar e liderar
aqueles que já são líderes.

Confira o kit promocional atualizado do Rotary
Global Rewards, com folha informativa,
apresentação em Power Point e pontos
importantes. Clique aqui para fazer o download.
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USANDO MÍDIAS SOCIAIS
PARA ATRAIR ASSOCIADOS

REINSTALAÇÃO DE ROTARY
CLUBS
Em 31 de Outubro será encerrado o ciclo de
pagamentos da per capita do 1º semestre do ano
rotário 2016-17. A colaboração de todos dirigentes
de distritos e clubes é apreciada no sentido de evitar
terminações por inadimplência.

Como você usa as mídias sociais para aumentar a
conscientização sobre o Rotary e o interesse pelo
seu clube? Alguns clubes descobriram que
anúncios no Facebook são uma ótima ferramenta
para atrair associados, oferecendo uma exposição
mais ampla do que os anúncios impressos usados
pelo clube no passado.

Após a terminação de um clube, a reinstalação deve
ser solicitada ao departamento financeiro dentro do
prazo de 5 meses, incidindo o pagamento de todos
os valores em débito, per capita do próximo
semestre, e multa de USD 30.00 por membro.

Concentre-se nas redes mais usadas pelo seu
público-alvo, com informações úteis, você terá
maiores chances de engajar associados atuais e
potenciais, e inspirá-los a se envolverem mais no
Rotary. Crie posts diversificados e interessantes, e
peça para os associados contribuírem com artigos
e publicações. Usar as mídias sociais permite que
você divulgue eventos rotários e aumente a
visibilidade do clube.

Para informações e esclarecimentos: Carlos Araujo
(Supervisor Financeiro) carlos.araujo@rotary.org e
Claudia
Silva
(Coordenadora
Financeira)
claudia.silva@rotary.org

COMO VOCÊ CELEBRARÁ A
SEMANA MUNDIAL DO
INTERACT?

ATENÇÃO AO PRAZO

Chegou a hora de começar a planejar a celebração
da Semana Mundial do Interact, de 31 de outubro a
6 de novembro. Incentive líderes de distritos e
clubes a engajarem rotarianos e se conectarem com
interactianos do mundo inteiro para demonstrar
como os Interact Clubs fazem a diferença. Inspire os
Rotary Clubs a planejarem projetos conjuntos,
convidar interactianos para reuniões e promover os
Serviços à Juventude na comunidade. Leia e
compartilhe
o
Guia
para
Rotary
Clubs
Patrocinadores e Conselheiros do Interact.

Prêmio Rotary de Liderança em Serviços
Profissionais: outorgado a rotarianos que tenham
causado impacto significativo na área de Serviços
Profissionais e que não ocupem cargos distritais
ou internacionais. Os governadores podem enviar
uma indicação até 1º de novembro. Clique aqui
para ver.

A PROVA QUÁDRUPLA
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

PASSO A
PASSO
MEU ROTARY

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

É a VERDADE?
É JUSTO para todos os interessados?
Criará BOA VONTADE e MELHORES
AMIZADES?
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Será BENÉFICO para todos os interessados?

INDICAÇÃO DOS DIRIGENTES
2017-18
A atualização anual de Dirigentes entrantes de
Rotary Clubs é essencial para o Distrito e para a
nossa organização, garantindo a continuidade da
liderança e para que o Clube tenha acesso às
ferramentas online de gestão (Meu Rotary).

RECURSOS E MATERIAIS
Confira as novidades que já estão disponíveis para
aquisição:
Chaveiro
(LOGOKEYCHN-MU)US$ 3,50
Acrílico com o logo do Rotary.

Marcadores de Taças
(WNCHRM-MU) – US$
8,00
Conjunto de 4 marcadores
para taças de vinho.

Ferramentas
Para
Avaliação
do
Quadro
Associativo
(801-PT) – US$ 3,75
Avaliar diferentes aspectos do
clube é extremamente válido
tanto para clubes bem
estabelecidos quanto para os
que passam por dificuldades.

Apoie a Campanha Distrito 100% e faça seu Distrito
vencedor!
O Governador e o Governador Eleito do distrito que
primeiro atingir 100% de indicações de Presidentes e
Secretários 2017-18 até o dia 5 de janeiro de 2017 (às
10h00 de Brasília) serão agraciados. Veja aqui as
regras.

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. Clique aqui
Dúvidas
Clarita Urey: clarita.urey@rotary.org

Você Sabia?
Em sua viagem ao redor do mundo em 1936,
Paul Harris passou pelo Brasil e plantou uma
árvore.

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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