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CÓDIGO ROTÁRIO
DE CONDUTA
Como Rotariano, comprometome a:
1.

Exemplificar o valor
fundamental da integridade
em todas as situações e
atividades.
2. Usar minha experiência
profissional e talento para
melhor servir ao Rotary.
3. Conduzir minha vida pessoal
e profissional de maneira
ética, incentivando e
promovendo altos padrões
éticos que sirvam de exemplo
para todos.
4. Ser justo com todos,
tratando-os com o respeito
devido aos seres humanos.
5. Promover o reconhecimento
e o respeito por todas as
ocupações úteis à sociedade.

Desconto nas inscrições para a
Convenção de 2014 é prorrogado
Ron Burton, presidente do RI, prorrogou o prazo das inscrições
com desconto para a Convenção de 2014 em Sidney. Isso significa
que, ao fazer sua inscrição antecipada, você economiza US$100
em relação ao preço que pagaria no local do evento. O prazo para
aproveitar a promoção é 15 de janeiro. Não perca esta
oportunidade!
Você também pode conseguir preços especiais em sua viagem. A
Emirates Airlines e a Qantas Airways estão oferecendo descontos
em tarifas domésticas e internacionais para Sidney, e o Governo de
Nova Gales do Sul oferecerá passes gratuitos para a área
metropolitana da cidade (válidos para trem, balsas e ônibus) de 29
de maio a 5 de junho. Mais detalhes no site www.riconvention.org/pt.

Reconhecimento para clubes que usam
o Rotary Club Central
Defina no Rotary Club Central pelo menos 15 metas do seu clube
até 15 de março e receba do presidente do RI, Ron Burton, um
novo certificado de reconhecimento.
O presidente Burton quer que os associados descubram os
benefícios do Rotary Club Central, ferramenta on-line que ajuda
líderes de clube a estabelecerem e monitorarem metas anuais para
o quadro associativo, serviços e doações à Fundação Rotária.
Os certificados de reconhecimento aos clubes qualificados serão
enviados ao governador do distrito em maio. Para se qualificar, é
preciso que as metas sejam definidas no Rotary Club Central pelo
atual presidente do clube (2013-14).




Defina as metas do seu clube no Rotary Club Central
Saiba mais sobre os recursos do Rotary Club Central
Envie suas perguntas ou dúvidas para um funcionário da área
de suporte a clube e distrito ou para o e-mail CDS@rotary.org

