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DEZEMBRO – MÊS DA FAMÍLIA
Em reconhecimento à importância da família no Rotary,
dezembro foi designado o Mês da Família.
Uma boa maneira dos Rotary Clubs comemorarem o Mês da
Família é outorgando o Prêmio Família e Comunidade por
Serviços Prestados. O premio é concedido a indivíduos ou organizações por
serviços meritórios realizados em prol da família ou da comunidade.
O premio não é administrado pelo RI e não há processo de inscrição. O RI apenas
fornece o certificado, ficando a critério do clube os critérios de elegibilidade.
Os certificados (757-PT) – Prêmio Família e Comunidade por Serviços Prestados podem ser adquiridos ao custo de US$2.50 o lote com 10, por intermédio do
depto. de publicações do RI Brazil Office.
AGRADECIMENTO AOS PARTICIPANTES DA CAMPANHA
PONTOS EM DOBRO
Com a generosidade dos Rotarianos, a Fundação Rotária arrecadou
em torno de US$ 2,6 milhões através do incentivo dos pontos em
dobro de reconhecimentos. Deste total, US$ 731 mil foram doados
pelos Rotarianos brasileiros. Estas contribuições farão diferença na
vida de milhares de crianças que serão vacinadas contra a poliomielite.
Agradecemos aos Rotarianos brasileiros pela participação nesta campanha!
AGENDA DO PRESIDENTE DO CLUBE EM DEZEMBRO
- Planejar e realizar reunião mensal do conselho diretor do clube.
- Promover participação na conferência distrital.
- Enviar relatório mensal de freqüência e sobre o quadro social ao
governador ou secretário distrital até 15 dias após a última reunião
do mês.
- Verificar com o secretário se o banco de dados relativo aos sócios foi por ele
atualizado
no
dia
1º
de
dezembro
através
do
web
site
(http://www.rotary.org/languages/portuguese/index.html/acesso ao portal) no dia
1° de dezembro, para que as informações sejam transmitidas corretamente no
relatório semestral de janeiro.

- Avaliar o progresso dos projetos do clube e enviar relatórios para Subsídios
Equivalentes, como solicitado pela Fundação.
- Conduzir atividades que demonstrem o compromisso do clube para com a família
e a comunidade.
- Realizar eleições no clube até 31 de dezembro, o mais tardar.
- Monitorar metas e projetos para o desenvolvimento do quadro social.
NÚMEROS INICIAIS DO DQA X DISTRITO
Está disponível no web site do Rotary International os resultados
do Desenvolvimento do Quadro Social em todo o mundo,
comparando a evolução do quadro social no período de 01 de julho
de 2011 a 31 de outubro de 2011.
A referida informação poderá ser obtida diretamente no link:
http://www.rotary.org/pt/members/generalinformation/MembershipResources/Page
s/ridefault.aspx
FIQUE DE OLHO: DADOS PARA O OFFICIAL DIRECTORY 2012-13
Os clubes deverão eleger os dirigentes entrantes e os secretários
de clube deverão reportar os dados ao RI até 31 DE DEZEMBRO
DE 2011 para inclusão no Official Directory de 2012-13.
Incentivamos que os secretários reportem estes dados através do
PORTAL, uma vez que as informações são processadas em
tempo real. De posse de sua senha pessoal, o secretário do clube deverá acessar
o portal e clicar na opção "Atualizar Dados do Clube", quando então o sistema
disponibilizará os campos apropriados para o registro.
Estas informações são de suma importância para que os clubes possam receber
importantes comunicações do RI, materiais de treinamento e o relatório semestral
de sócios, bem como ter acesso ao Portal de RI a partir de julho de 2012. Ajudenos a fazer o mais completo Official Directory!
PRAZO FINAL PARA PROPOSTAS AO CONSELHO DE LEGISLAÇÃO
Estamos a menos de seis meses do prazo final para a entrega das
propostas ao Conselho de Legislação de 2013. O RI deve recebêlas, acompanhadas do formulário de ratificação assinado pelo
governador e da declaração de objetivo e efeito do proponente, até
31 de dezembro de 2011.
Informações adicionais sobre o Conselho de Legislação de 2013 podem ser
encontradas no site do RI: http://www.rotary.org/pt/col.

BAIXE “RECURSOS ÚTEIS PARA DIRIGENTES DE CLUBE”
Agora é possível baixar um folheto com informações sucintas e
interessantes "Recursos Úteis para Dirigentes de Clube" da seção
"Administração do Clube" no Website do RI. Por favor, incentive os
clubes do seu distrito a tomarem conhecimento deste material e considere incluir
este folheto em sua Carta Mensal, bem como no site do distrito.
http://www.rotary.org/pt/members/runningaclub/downloadlibrary/pages/ridefault.aspx

VEJA: NOVO VÍDEO DO RI BRAZIL OFFICE NO YOU TUBE
Está disponível no You Tube um novo vídeo do RI Brazil Office.
Este dispõe de fotos do escritório, demonstra as atividades de
cada departamento, inclusive pode ser visualizada toda a infra-estrutura e
tecnologia utilizada para melhor atender os Rotarianos.
Acessem através do link http://www.youtube.com/watch?v=UrvCljpz1h8
e conheçam o RI Brazil Office!
FICOU AINDA MAIS FÁCIL CONTRIBUIR PARA EMPRESA CIDADÃ
Esta disponivel no site a ABTRF esta nova facilidade
de poder gerar vários boletos de uma vez através do
site da Associação Brasileira da The Rotary
Foundation para as empresas que aderiram ao programa “Empresa Cidadã”,
Para gerar os boletos siga as instruções abaixo:
- Acesse no site: www.abtrf.org.br
- Entre em: “Emissão de Boleto Empresa Cidadã”
** Ate 12 boletos podem ser gerados ao mesmo tempo.
TRANSIÇÃO AO VISÃO DE FUTURO
O documento Transição ao Visão de Futuro: Preparando seu
distrito para os subsídios da Fundação Rotária em 2013 informa
várias datas importantes e o que tem que ser feito para que os
distritos estejam prontos para solicitar Subsídios Distritais e
Subsídios Globais a partir de 1° de julho de 2013, que é quando
ocorre o lançamento mundial do Visão de Futuro. Um documento
semelhante para clubes vai sair logo.

CLUBES EM DÉBITO COM A PER CAPITA DE RI
Em outubro de 2011 a Sede Mundial de RI enviou carta-lembrete aos
Rotary Clubs que ainda não quitaram a per capita vencida em 1º de
Julho de 2011.
De acordo com a regra vigente, os clubes que possuem débitos em aberto por
período igual ou superior a 90 dias são comunicados via e-mail ou carta
convencional. Clubes em débito com a per capita de RI por um período de 180
dias serão encerrados por falta de pagamento.
Visando facilitar ainda mais os processos de pagamentos, o RI Brazil Office
disponibiliza o sistema de boleto bancário, o qual poderá ser emitido diretamente
no link: http://www.rotary.org.br/info_boletos.php?secao=boleto2
Em caso de consulta sobre eventuais débitos do clube, bem como
esclarecimentos sobre o sistema de emissão do boleto, pedimos a gentileza de
contatar o departamento financeiro através dos e-mails: carlos.afonso@rotary.org
ou fabio.peverari@rotary.org
FUNDAÇÃO ROTÁRIA FECHA NOVAS PARCERIAS
No mês de Setembro, o Conselho de Curadores e o Conselho de
Administração da Fundação Rotária aprovaram uma nova
parceria estratégica com a UNESCO, renomado instituto
internacional que trabalha com pesquisas, educação e atividades
de capacitação nas áreas de recursos hídricos, meio ambiente e infraestrutura.
Também recentemente, outra grande parceria foi fechada com a Mercy Ships,
uma grande organização internacional de caridade, que opera navios-hospitais e
leva atendimento médico a países em desenvolvimento, principalmente nas áreas
mais pobres da África.
Essas importantes ações estratégicas abrem novos caminhos para que o objetivo
de servir do Rotary International e da Fundação Rotária se fortaleça e consiga
atingir cada vez mais e mais pessoas.
WEBINAR – MÍDIAS SOCIAIS
Participe de um webinar em português
usar mídias sociais para promover seu
Você aprenderá a criar uma conta
vantagens de se usar mídias sociais
Facebook.
Clique abaixo para se inscrever:

para aprender a
clube ou distrito.
e descobrirá as
como Twitter e

Quarta-feira, 23 de novembro, às 13h00 — horário de Brasília
https://www1.gotomeeting.com/register/262119384
NOTÍCIAS DO DEPARTAMENTO DE PUBLICAÇÕES
Elimine a Pólio Agora (Cartões Postais) – (979- PT) – US$
1,00
Cartões com breve descrição da história rotária de erradicação da
pólio e de seu progresso até o momento. Ideal para enviar a
líderes comunitários e governamentais ou para distribuir em
eventos.
Seção para download
Para melhor atendê-los, está disponível no site www.rotary.org.br uma Seção
para Download no menu Publicações, o qual possibilita o acesso a diversos
materiais de RI, Fundação Rotária e formulários oficiais.
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 e
Washington Pinheiro, e-mail: washington.pinheiro@rotary.org

