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CONTE A HISTÓRIA
DO ROTARY
Nós temos uma ótima história
para contar. Só depende de nós
promovê-la e transmiti-la em
todas as nossas interações. Se
falarmos, escrevermos e
elaborarmos materiais com uma
voz e um visual uniformes,
poderemos garantir que nossa
comunicação seja “a cara” do
Rotary.
O uso de um estilo claro e
consistente em todos os nossos
materiais é vital para
fortalecermos nossa imagem e
melhorarmos nossa reputação.
Com nossos recursos e diretrizes,
cada clube e distrito pode
trabalhar de forma independente
e, ao mesmo tempo, contribuir
para a uniformidade visual de
toda a organização.

XVIII Ação Social Rotary
[Jordivar Filgueira] - Os Rotary Clubs do DF e de Goiás, realizarão
a “XVIII Ação Social Rotary”, na comunidade carente da cidade
de São Sebastião - DF. Local – Escola Classe Bela Vista. Rua 1 Nº
221, Bairro Bela Vista. Data 20/04/2014 - Domingo. Horário: das 9
às 15h30. Os Rotary Clubs participantes devem contribuir com no
mínimo 5 cestas básicas, e R$ 200,00 (deverá ser efetuado
pagamento até dia 10/04/14, se tiver disponibilidade de caixa), para
alimentação (almoço e café da manhã para os parceiros, rotarianos
e voluntários que irão trabalhar), e outras despesas da organização
do evento.

Próxima Reunião Conjunta - Taguatinga
15/1/2014 – RC Taguatinga Oeste na ARCAR

Reuniões Conjuntas - Brasília
[Jordivar Filgueira] - A pedido do Governador 99/2000 José
Marques Zago Presidente da Fundação de Rotarianos de Brasília
(SCES trecho 3 lote 6 Brasília DF - fone 61 3226-3770),
informamos que serão realizadas reuniões conjuntas nos meses de
janeiro e fevereiro de 2014, para os Rotary Clubs que se reúnem
nesse local. A 1ª reunião será dia 13/1/2014 às 12h30 (2ª feira).

Estatuto e Regimento do Rotary Club de
Taguatinga Sul
Você encontra em http://rotarytaguatingasul.com.br/regimentoestatuto/.

Uma ideia a princípio perigosa leva
esperança a meninas no Afeganistão
Em 2005, Razia Jan teve uma ideia perigosa: abrir uma escola
particular gratuita para meninas no Afeganistão

