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FEVEREIRO – MÊS DA COMPREENSÃO MUNDIAL 

Colaborar para o avanço da compreensão mundial é um dos mais 
importantes aspectos dos serviços do Rotary International. Como 
membros de uma organização mundial, rotarianos encontram-se 
em posição privilegiada de poder disseminar boa-vontade em seu 
país e fora dele.  

Como já dizia Paul Harris, fundador do Rotary International: “Para promover a 
compreensão mundial, precisamos conscientizar grande número de pessoas – 
rotarianos e não-rotarianos – e esta tarefa não pode ser realizada 
individualmente”. E, para comemorar o mês da compreensão mundial nada melhor 
do que criar consciência sobre a história do Rotary, divulgando seus trabalhos.  

Compartilhando os sucessos do seu clube, estará contribuindo para que a imagem 
do Rotary seja respeitada e reconhecida pela comunidade. Além disso, para 
assegurar a existência de futuras gerações de rotarianos, o trabalho de promoção 
do Rotary deve ser realizado também entre os jovens. 

Uma dica importante e que deve ser levada em consideração é que, ao informar o 
público sobre um determinado projeto, os responsáveis pela imagem pública nos 
clubes devem sempre incluir informações básicas sobre o Rotary, como um 
resumo das suas atividades, filosofia e quadro social, além de dar destaque à roda 
rotária, símbolo mais reconhecido da organização. 

CELEBRE O “DIA DO ROTARY” EM 23 DE FEVEREIRO 

Com o dia 23 de Fevereiro chegando, todos os Clubes são 
incentivados a planejar eventos para marcar o aniversário de 107 
anos do Rotary. No último ano, clubes e distritos fizeram um grande 

esforço para reconhecer e homenagear os trabalhos do Rotary e 
divulgar amplamente a mensagem "Elimine a Pólio Agora". 

Embora 23 de Fevereiro seja o aniversário oficial do Rotary, qualquer dia pode ser 
eleito como o dia do Rotary em sua comunidade. 

Lembre-se que seu plano de comunicação para o dia da celebração deve ter foco 
nos serviços prestados, mostrando o que o Rotay é e o que faz ao redor do 
mundo. 
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Compartilhe seus planos e idéias para esse ano com o departamento de Relações 
Públicas do RI: pr@rotary.org 

AGENDA DO PRESIDENTE DO CLUBE EM FEVEREIRO 

- Planejar e realizar reunião 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. 
- Planejar atividades que promovam a paz e compreensão mundial. 
- 23 de fevereiro (aniversário do Rotary) – Dia da Paz e Compreensão Mundial.  
Conduzir atividades que enfatizem o compromisso do Rotary com a amizade, 
compreensão e paz mundial.  
- Monitorar metas e projetos para o desenvolvimento do quadro social. 
- Promover participação na convenção internacional do RI. 

FIQUE ATENTO: DADOS PARA O OFFICIAL DIRECTORY 2012-13 

Apesar do RI ter solicitado aos clubes que reportassem os dados 
de seus dirigentes entrantes até 31 de dezembro de 2011 para 
inclusão no Official Directory de 2012-13, menos de 50% dos 
clubes brasileiros enviaram esta informação. 

Solicitamos que reportem as informações através do Portal de RI, 
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. 

Salientamos que estas informações são de suma importância para que os clubes 
possam receber importantes comunicações, materiais de treinamento e o relatório 
semestral de sócios, bem como ter acesso ao Portal de RI a partir de julho de 
2012. 

PROMOÇÃO: DISTRITO 100% DIRIGENTES 2012-13 

Este ano, o RI Brazil Office presenteará o Distrito que primeiro 
alcançar a meta de 100% de indicação dos dirigentes entrantes 
(Presidente e Secretário 2012-13) reportadas e constantes na 
base de dados do RI até 31 de janeiro de 2012. 

A premiação consistirá em um livro “Um Século de Serviços – A 
História do Rotary International”, edição comemorativa com capa 
de couro.  



NÚMEROS DO DQA X DISTRITO EM DEZEMBRO 

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 dezembro de 2011. 

A referida informação poderá ser obtida diretamente no link: 
http://www.rotary.org/pt/members/generalinformation/MembershipResources/Page
s/ridefault.aspx

JULHO E JANEIRO SÃO OS MESES CORRETOS PARA O PAGAMENTO DA 
PER CAPITA DE RI 

Ao contrário do que muitos clubes acreditam e tomam como 
prática, os meses de Janeiro e Julho (1º e 2º semestres do ano 
rotário) são os períodos corretos e determinados pelo Conselho 
Diretor de RI para que os clubes paguem a per capita semestral. 

Juntamente ao pagamento, deve ser enviado ao RI o Relatório Semestral de 
sócios corrigido e atualizado. Esse documento é enviado aos secretários de 
clubes sempre nos meses de Janeiro e Julho. Alternativamente, os clubes 
poderão baixá-lo diretamente no Portal de RI. 

Os pagamentos devem ser feitos preferencialmente através de boleto bancário, o 
qual deve ser gerado no site www.rotary.org.br link “emissão de boleto”.  

Dúvidas poderão ser dirimidas através do e-mail carlos.afonso@rotary.org ou 
fabio.peverari@rotary.org

FUNDO PARA INUNDAÇÕES NA TAILÂNDIA E TERREMOTO NA TURQUIA  

Em resposta às inundações na Tailândia e os dois terremotos 
na Turquia a Fundação criou dois Fundos Rotary de 
Assistência, um para a Tailândia e outro para a Turquia para 
financiar projetos nas áreas afetadas. 

Podem ser feitas contribuições do FDUC através do formulário que pode ser 

baixado através do link abaixo e contribuições em dinheiro. 

Doações do FDUC Para a Turquia 

http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/turkey_disaster_recovery_fund_form_e

n.pdf



Doações do FDUC Para a Tailândia 

http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/thailand_disaster_recovery_fund_form_

en.pdf

As contribuições em dinheiro podem ser feitas através de nosso sistema de 

boletos da Fundação Rotária, para isso basta escolher na opção de alocação do 

valor contribuído a opção “Outros-Descrição” e no campo ao lado informar “ 

Terremoto Turquia” ou “Inundação Tailândia”.  Estas contribuições não darão 

direito ao reconhecimento Companheiro Paul Harris, mas são elegíveis ao 

reconhecimento Major Donor para o doador da contribuição. 

PROMOVA O PROJECT LINK COMO UM RECURSO 

Se o seu Clube está procurando parceiros para 
ajudar em um projeto, não perca tempo. Cadastre 
seu projeto no ProjectLINK, uma base de dados 
onde Clubes e Distritos do mundo todo pesquisam 
por projetos para dar apoio. 

Você também pode pesquisar por projetos que estejam precisando de ajuda e 
auxiliá-los com doações. 

Ser parceiro de um Clube de outra região do mundo é algo valioso e pode 
aumentar a visibilidade do seu Clube. 

Assista a esse video e veja como Clubes na Argentina e em Uganda usaram o 
ProjectLINK para se conectar um com o outro e promover educação e cuidados 
médicos para crianças. 

CONSELHO DE LEGISLAÇÃO 

O prazo final para encaminhamento de propostas de emenda e 
resolução ao Conselho de Legislação de 2013 foi 31 de dezembro 
de 2011. 

A propostas apresentadas no formato regimentalmente exigido e 
dentro do prazo serão compiladas num relatório preliminar e em breve estarão 
disponíveis no site do RI: http://www.rotary.org/pt/col. 



NOTÍCIAS DO DEPTO DE PUBLICAÇÕES 

Diploma de Luxo (em Branco) – (252- PT) – US$ 8,00 

Diploma em branco, para preenchimento, Lote com 10 
unidades. Com logotipo Rotary ao centro em dourado.  

Um novo Modelo padrão Carta, muito utilizado por 
Clubes e Distritos para a confecção de uma eventual 

homenagem. 

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  
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