Manual da
Comissão
de Imagem
Pública
Parte do Kit para Dirigente de Clube

226C-PT—(512)

Conteúdo
		Introdução
1 Atribuições e responsabilidades da comissão

..........................................

3

Promovendo o seu clube........................................................................4
Componentes da promoção de imagem pública.................................5
Imagem pública e quadro associativo.................................................6
Principais mensagens do Rotary..........................................................7

2 Presidente da Comissão de Imagem Pública

................................................

9

A comissão.............................................................................................10
Estabelecimento de metas...................................................................10
Orçamento.............................................................................................11
Comunicação.........................................................................................12

3 Recursos

......................................................................................................................................................................................................

13

Perguntas preparatórias à Assembleia Distrital

...............................................

15

Folhas-tarefa para a Assembleia Distrital

.........................................................................

16

Esta é a edição de 2012 do Manual da Comissão de Imagem Pública, para ser usada pelas comissões
de clube em 2013-14, 2014-15 e 2015-16. As informações aqui apresentadas têm por base os Estatutos
Prescritos para o Rotary Club, o Regimento Interno Recomendado para o Clube, os Estatutos e o
Regimento Interno do Rotary International e o Código Normativo do Rotary, os quais devem ser
consultados se necessitar de mais detalhes. Alterações efetuadas em tais documentos pelo Conselho
de Legislação ou o Conselho Diretor do RI revogam as normas aqui dispostas.
Fotos: Alyce Henson e Monika Lozinska-Lee

Introdução

Este manual visa ajudar as Comissões de Imagem Pública de clube
a estabelecer metas e compreender suas atribuições. Como as
responsabilidades das comissões variam de acordo com as leis,
culturas e procedimentos locais, as sugestões aqui contidas devem ser
adaptadas às necessidades do clube.
Esta publicação é composta de três capítulos. O primeiro descreve as
principais responsabilidades da comissão, o segundo as atribuições
do seu presidente e o terceiro recursos úteis a você e aos membros
da comissão. Após os capítulos, encontram-se perguntas para ser
respondidas antes da Assembleia Distrital e folhas-tarefa para uso
durante o evento. Lembre-se, portanto, de levar este manual com você.
Cada comissão do clube (Administração, Desenvolvimento do Quadro
Associativo, Imagem Pública, Projetos Humanitários e Fundação
Rotária) tem à disposição um manual que oferece uma visão geral
sobre a comissão e destaca suas responsabilidades. Este manual é
parte do Kit para Dirigente de Clube (225-PT) e pode ser baixado
gratuitamente em www.rotary.org/pt. Os manuais podem ser
comprados separadamente no site shop.rotary.org.

Distribua o capítulo 1 aos demais
membros da comissão para que
estejam cientes
de suas responsabilidades.

Ao preparar-se para o desempenho de sua função, lembre-se de que o
seu Rotary Club é um dos 34.000 clubes do Rotary International, que se
beneficiam dos serviços e recursos proporcionados pela organização,
entre eles publicações traduzidas em nove idiomas, informações no
site www.rotary.org/pt, subsídios da Fundação Rotária e apoio de
funcionários da Sede Mundial do RI e dos escritórios internacionais.
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Comentários?
Perguntas e comentários sobre este manual ou outros materiais de
treinamento do RI devem ser encaminhados a:
Leadership Education and Training Division
Rotary International
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698
EUA
E-mail: learn@rotary.org
Tel.: +1-847-866-3000
Fax: +1847-866-9446
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1

O presidente
do clube serve
como membro ex
officio de todas
as comissões do
clube.

Atribuições e
responsabilidades
da comissão

A função da Comissão de Imagem Pública é levar ao público
informações sobre o Rotary e divulgar os projetos humanitários e
as atividades do clube. Empenhos eficazes de promoção da imagem
pública contribuem para que comunidades em todo o mundo saibam
que o Rotary é uma organização respeitável que atende a necessidades
humanitárias prementes. Uma imagem pública positiva motiva os
associados a participar e desperta o interesse de rotarianos potenciais.
São responsabilidades da comissão:
• Estabelecer metas para a comissão, visando ajudar no alcance das
metas anuais do clube.
• Familiarizar-se com os recursos de imagem pública do RI.
• Divulgar as atividades e projetos do clube aos associados, à mídia e
à comunidade.

A Comissão de
Imagem Pública
do clube se dedica aos Serviços
Internos.

• Compreender os componentes de promoção da imagem pública que
ajudarão a divulgar o Rotary localmente.
• Conhecer as principais mensagens do Rotary e ser capaz de
transmití-las eficazmente ao público.
• Ajudar a Comissão de Desenvolvimento do Quadro Associativo a
recrutar novos associados.
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Subcomissões
podem ser
formadas para
administrar as
responsabilidades da comissão,
especialmente
em clubes
grandes.

Ao aprender mais sobre as suas responsabilidades, procure refletir
sobre as metas da comissão, seu plano de ação e os recursos que
precisará durante o ano.
Em caso de publicidade negativa sobre o Rotary ou o clube,
a comissão deve se reunir para definir a melhor maneira de
enfrentar o problema. Combata impressões errôneas com
campanhas de promoção da imagem pública bem dirigidas.
Para mais informações, consulte o Plano de Comunicação com a
Mídia em Casos de Crise (515-PT).

Promovendo o seu clube
A principal responsabilidade da Comissão de Imagem Pública é
divulgar à comunidade os projetos humanitários e atividades do clube
e, desta forma, difundir os valores e o trabalho da organização. O
público toma conhecimento do Rotary através da mídia e de contatos
pessoais. Sendo assim, para promover uma imagem pública positiva
é essencial que as realizações do clube sejam comunicadas aos
associados e à imprensa.
Há várias maneiras de promover o seu clube e a organização, entre
elas:
• Patrocinar eventos especiais, como maratonas, atividades de
reciclagem de materiais e campanhas de captação de recursos.
• Realizar exposições e mostras na comunidade.
• Divulgar projetos e eventos do clube em jornais, revistas, outdoors,
ônibus, bem como em estações rodoviárias e ferroviárias, e
aeroportos.
• Incentivar o uso de distintivos de lapela pelos associados.
• Veicular informações sobre o Rotary em fóruns on-line, calendários
da comunidade, sites de redes sociais e no site do clube ou de outras
organizações.
A comissão deve buscar outras ideias antes do início do ano e criar
um plano de ação para colocá-las em prática. Para promover o Rotary
efetivamente, você deverá compreender os componentes de promoção
da imagem pública e saber transmitir as principais mensagens do
Rotary.
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Componentes da promoção da imagem
pública
A promoção eficaz da imagem pública requer tempo, dedicação e
planejamento. Ao elaborar seu plano de ação, a comissão deve levar
em consideração os projetos e atividades a ser promovidos.
Público-alvo. Para projetar uma imagem positiva do Rotary, as
relações públicas devem ser direcionadas a diferentes grupos da
comunidade, dependendo dos projetos e atividades que o clube queira
implementar. Alcançar os grupos certos é fundamental ao sucesso das
iniciativas do clube. Seguem exemplos de grupos:
• Pessoas diretamente afetadas pelos serviços humanitários do
Rotary
• Estudantes e educadores
• Representantes governamentais locais
• Mídia especializada em assuntos como educação, recursos hídricos
ou saúde
• Outras ONGs
• Líderes empresariais e cívicos
• Organizações comunitárias
• Representantes de meios de comunicação, inclusive internet,
televisão, jornal e rádio

Para fazer download de materiais
prontos para divulgação à mídia,
acesse rotary.
org/mediacenter.

Mídia. Considerando a intensa competição por tempo e espaço nos
meios de comunicação, é importante que o seu clube seja criativo e
utilize todos os tipos de mídia para divulgar o que o ele é e faz.
O termo “mídia” pode includir estações de televisão; jornais; agências
internacionais de notícias; internet, inclusive blogs e redes sociais;
assim como publicações de outras organizações e instituições. Outros
tipos de mídia incluem:
• Revistas e estações de rádios locais
• Outdoors e cartazes em locais públicos, como estações rodoviárias e
ferroviárias
• Publicações comerciais
• Canais de TV a cabo
• Boletins comunitários e corporativos
Comunicados à mídia. O comunicado à mídia é o meio mais básico e
amplamente utilizado para encaminhar informações à imprensa, pois
além de dar destaque a eventos, pode servir de base à elaboração
de artigos. Comunicados eficazes respondem a perguntas básicas
— quem, o que, quando, onde, por que e como — e são objetivos e
concisos (não mais de uma página).
Ao submeter um comunicado à mídia, considere as seguintes dicas:
• Se enviar via e-mail, insira o comunicado no corpo da mensagem,
em vez de anexado. Em geral, filtros de spam detectam anexos e
podem bloquear a transmissão do e-mail.
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• Em vez de escrever “Comunicado à Mìdia” na linha do assunto,
indique o tema central do comunicado.
• Dedique-se a encontrar a devida pessoa de contato e envie o
comunicado por e-mail diretamente ao respectivo jornalista.
Folhas informativas. Contêm dados básicos sobre o Rotary, sua
história, objetivos e ênfases de seus projetos. Entre rotarianos, são
usadas para orientar associados novos e potenciais, enquanto que fora
do Rotary, são usadas para divulgar informações ao público e à mídia
sobre a organização e suas atividades. Folhas informativas podem ser
baixadas do site www.rotary.org/pt e enviadas à mídia junto com os
comunicados.

Imagem pública e quadro associativo
A imagem da organização e o desenvolvimento do quadro associativo
estão estreitamente conectados. Campanhas de promoção de imagem
pública bem organizadas e de alta qualidade despertam o interesse do
público pelo clube e aumentam as chances de rotarianos potenciais
aceitarem convites para se afiliar.
Esforços promocionais bem-sucedidos usam o maior número possível
de canais de comunicação. Os associados podem ajudá-lo a promover o
seu clube e o Rotary.
Promova uma imagem positiva. Trabalhe com a Comissão de
Desenvolvimento do Quadro Associativo para identificar o que atrai
novos associados ao Rotary e determinar os melhores veículos para
alcançá-los. Discuta como devem trabalhar juntos para recrutar novos
associados.
Para ajudar a recrutar novos associados, a Comissão de Imagem
Pública deve:
• Divulgar os trabalhos do Rotary que incluem os jovens
• Destacar a prestação de serviços humanitários, redes de contato e
as oportunidades de companheirismo inerentes à afiliação ao clube
• Promover as atividades do clube em publicações empresariais e
comerciais
• Criar uma seção especial para não rotarianos no site do clube e
incentivar organizações comunitárias a acessá-la
Uma imagem pública positiva ajuda a atrair novos associados e a reter
os associados atuais.
Torne as atividades do clube atraentes à mídia. Identifique os tipos
de atividades e eventos que poderiam despertar o interesse da
comunidade. Trabalhe com a Comissão de Administração do clube,
para tornar as reuniões semanais mais interessantes para a mídia, e
com a Comissão de Projetos Humanitários, para implementar projetos
que chamem a atenção da imprensa e do público-alvo, como:
• Projetos humanitários que atendem a necessidades da comunidade
ou se relacionem a tema de evidência no momento.
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• Projetos humanitários internacionais e patrocinados pelo clube
• Projetos que envolvam jovens ou pessoas de destaque da
comunidade
• Palestrantes proeminentes que se apresentam nas reuniões do clube
• Apresentações de participantes de programas do RI ou da Fundação
Rotária sobre suas experiências em outra cultura
• Atividades de Interact e Rotaract Clubs
• Aniversários de clubes ou programas locais
• Atividades com elementos visuais marcantes
• Atividades e projetos inovadores
Recrute a ajuda dos associados. O quadro associativo é um recurso
valioso à sua comissão. Envolva os associados em seus esforços
de promoção da imagem pública solicitando que falem a outras
pessoas sobre as atividades e projetos do clube e a respeito do Rotary.
Certifique-se de que os associados conheçam bem a organização e seus
programas e incentive-os a divulgar a missão e os valores do Rotary
através de seus contatos pessoais e profissionais.

Principais mensagens do Rotary
Para ver companheiros
rotarianos respondendo a
perguntas sobre
o Rotary em um
minuto, assista aos vídeos
“Rotary Minute”
disponíveis no
site www.rotary.
org/pt.

Uma das melhores maneiras de promover o Rotary é falar sobre
o clube e a organização. Você pode dar palestra a grupos de não
rotarianos em eventos ligados a projetos e em outras ocasiões. Prepare
declarações concisas sobre o clube e o Rotary para divulgar na mídia e
esteja preparado para responder a cada uma das seguintes perguntas
em no máximo um minuto:
• O que é o Rotary?
• Quem são os rotarianos?
• O que o Rotary faz?
As respostas, baseadas em fatos, devem ser positivas, específicas
e sucintas. Evite usar vocabulário específico do Rotary com o qual
o público não esteja familiarizado. Em ocasiões que requeiram
apresentações mais longas e formais, considere as seguintes
sugestões:
• Adapte a apresentação de acordo com o público
• Prepare uma lista de tópicos que devem ser incluídos
• Pratique a apresentação e marque o tempo
As seguintes mensagens podem ser incorporadas em materiais de
promoção de imagem pública ou pronunciamentos:
O Rotary é uma organização internacional de prestação de serviços
humanitários.
• Rotarianos são líderes empresariais e profissionais que oferecem,
por meio de serviços voluntários, vasto conhecimento e a
determinação de aprimorar comunidades locais e no exterior em
quase todos os países do mundo.
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• O Rotary é uma rede mundial com mais de 34.000 clubes formados
por pessoas que se dedicam com paixão e entusiasmo a causas
sociais que transformam vidas e melhoram comunidades em todo o
mundo.
• O nosso sucesso se evidencia em milhões de pessoas que alcançaram
e mantiveram um nível de vida melhor através do Rotary.
A principal meta do Rotary é a erradicação global da pólio.
• O Rotary, em colaboração com a Organização Mundial da Saúde,
Unicef, Fundação Bill e Melinda Gates e governos nacionais, está
prestes a erradicar a poliomielite, tendo reduzido em mais de 99% o
número de casos de pólio em todo o mundo desde 1985.
• Os associados do Rotary contribuíram mais de US$1 bilhão e
inúmeras horas de trabalho voluntário para ajudar a imunizar mais
de dois bilhões de crianças em 122 países.
• O Rotary arrecadou mais de US$200 milhões para equiparar parte
do subsídio de US$355 milhões oferecido pela Fundação Bill e
Melinda Gates.
O Rotary é líder em resolução de problemas humanitários em todo o
mundo.
• Saúde materno-infantil, recursos hídricos e saneamento, educação
básica e alfabetização, e prevenção e tratamento de doenças estão
entre as áreas de enfoque do Rotary.
• A abordagem empresarial do Rotary, voltada ao alcance de metas,
faz com que outras organizações queiram dedicar-se conosco a essas
prioridades humanitárias.
O Rotary investe em pessoas para gerar crescimento econômico
sustentável.
• O Rotary apoia microempresas e ajuda a preparar jovens e
mulheres para a realização de trabalho significativo.
• O Rotary contribui para que comunidades aumentem sua
capacidade de apoiar o desenvolvimento econômico sustentável.
O Rotary promove paz e compreensão internacional através da
educação.
• O programa Centros Rotary pela Paz oferece anualmente diplomas
de mestrado e certificados de aperfeiçoamento profissional em
estudos sobre a paz a mais de 110 candidatos em sete centros
universitários em diversas partes do mundo.
• Atualmente, mais de 600 ex-bolsistas Rotary pela Paz Mundial
atuam em posições de liderança em governos e organizações
globalmente.
• O programa Intercâmbio de Jovens do Rotary promove a boa
vontade internacional possibilitando que 8.500 jovens do ensino
médio estudem anualmente em mais de 100 países.
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Presidente da
Comissão de Imagem
Pública

2

Ao preparar-se para o seu mandato, converse com o conselho diretor
e os demais rotarianos do clube, e com outras pessoas do distrito e
do Rotary International, para saber o que é esperado de você e da
sua comissão. Há várias tarefas que devem ser realizadas antes de
assumir o cargo. Além de participar das sessões de treinamento da
Assembleia Distrital, você deve:
• Reunir-se com o presidente da comissão que está deixando o cargo
• Consultar o regimento interno do clube para familiarizar-se com
suas normas e procedimentos
• Analisar o plano estratégico do clube e estabelecer metais anuais
que favoreçam sua implementação

Responda às
perguntas
apresentadas
no final desse
manual para se
preparar para
a Assembleia
Distrital.

• Selecionar e preparar os membros da comissão com o presidente
eleito
• Criar subcomissões se necessário (contatos com a mídia,
publicidade/marketing e eventos especiais)
• Começar a definir os tipos de atividades que o clube pode realizar
para aprimorar sua imagem pública e atrair novos associados
• Desenvolver um plano de comunicação para o ano
• Especificar responsabilidades ou atribuições adicionais que a
comissão terá no clube
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Quanto mais preparado você estiver, mais produtivo será o seu
mandato. Ao tomar posse, será responsável por:
• Administrar o orçamento da comissão
• Trabalhar com outras comissões de clube e distrito na
implementação de iniciativas que envolvam dois ou mais clubes
• Planejar e conduzir atividades e reuniões da comissão
• Monitorar o progresso na implementação das metas da comissão e
informar o presidente, o conselho diretor e os associados do clube
sobre as atividades e os avanços relacionados ao alcance dessas
metas

A comissão
Colabore com o presidente eleito na seleção de membros da comissão e
realize reuniões de planejamento antes do início do ano. Para garantir
a continuidade dos trabalhos, os membros da comissão devem exercer,
quando possível, mandatos de três anos consecutivos. Ao selecionar
novos membros, considere o seguinte:
• Experiência profissional em comunicação social
• Habilidade em oratória, escrita ou fotografia
• Familiaridade com sites de redes sociais
• Experiência com criação de sites
• Trabalho comunitário significativo
Após formar a comissão, você será responsável por preparar os
integrantes para o ano. Para tanto, delegue tarefas de acordo com as
habilidades e interesses dos membros e:
• Informe os membros sobre as atividades da comissão relacionadas
ao plano estratégico do clube
• Emparceire novos membros com outros mais experientes
• Incentive a comunicação com pessoas que ocupam a mesma função
em outros clubes
• Informe os membros sobre os recursos disponíveis à comissão

Há várias
ferramentas de
planejamento
disponíveis aos
clubes, inclusive a publicação
Seja um Clube
Dinâmico:
Seu Plano
de Liderança
de Clube e
o Guia para
Planejamento
Estratégico.

• Apresente aos membros uma lista de atividades e encontros
distritais

Estabelecimento de metas
É sua responsabilidade garantir que a comissão estabeleça e alcance
suas metas anuais em apoio ao plano estratégico do clube. Você terá
a oportunidade de definir metas com o presidente eleito e outros
líderes entrantes do clube durante a Assembleia Distrital. O RI está
desenvolvendo uma ferramenta para possibilitar aos clubes submeter
suas metas através do Portal do Associado.
Metas eficazes. Certifique-se de que as metas anuais reflitam
as capacitações da comissão e os interesses do clube, e sejam
participativas, mensuráveis, desafiadoras, realistas e delimitadas.
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Plano de ação. Colabore com os membros da comissão e outros líderes
do clube no desenvolvimento de um plano de ação que especifique os
passos a ser seguidos para alcance de cada meta. As medidas abaixo
podem ser úteis:
• Defina um prazo para cada passo
• Determine quem será responsável por cada passo
• Estabeleça critérios para medir o progresso dos trabalhos
• Considere os recursos disponíveis no clube, distrito e RI
• Provindencie os recursos humanos, informativos e financeiros antes
de colocar o plano em prática.
• Defina como avaliará o sucesso no alcance das metas
Avalie suas metas regularmente para certificar-se de que há progresso
e faça ajustes se necessário.
Motivação. Uma de suas responsabilidades é garantir que os
integrantes da comissão se mantenham interessados. Elementos
motivadores incluem:
• Certeza de que o alcance da meta será benéfico
• Convicção de que a meta é alcançável e o projeto ou atividade terá
êxito
• Oportunidades para companheirismo e estabelecimento de contatos
• Designação de tarefas de acordo com as habilidades de cada
membro
• Reconhecimento dos esforços feitos pelo alcance das metas da
comissão
A utilização de fatores motivacionais ajuda a manter o compromisso
dos associados com o Rotary e incentiva a participação nas atividades
do clube.

Orçamento
Antes de 1º de julho, junto com o atual presidente da comissão e o
tesoureiro do clube, determine as verbas necessárias para o trabalho
da sua comissão e certifique-se de que este valor seja considerado no
orçamento do clube. Lembre-se de incluir as atividades de captação de
recursos planejadas.
Monitore os fundos, transações e relatórios da comissão, mantenhase informado sobre o orçamento e reúna-se regularmente com o
tesoureiro do clube, tomando medidas para correção imediata de erros
ou problemas.
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Comunicação
Defina como se comunicará com os seguintes líderes do clube:
• Membros da comissão. As comissões devem reunir-se regularmente
para identificar os recursos disponíveis, discutir projetos em
andamento e novas iniciativas, e desenvolver estratégias para
alcançar suas metas e as do clube.
• O clube. Informe as atividades da comissão, inclusive planos de ação
e progresso alcançado, ao presidente e ao conselho diretor do clube
e aos associados.
• Outras comissões. Em geral, o trabalho de uma comissão afeta as
atividades de outras. A Comissão de Imagem Pública do clube deve
colaborar com as seguintes comissões:
−− Comissão de Projetos Humanitários — Para estar ciente das
iniciativas que podem ser do interesse da mídia.
−− Comissão de Desenvolvimento do Quadro Associativo — Para
aumentar a eficácia dos seus esforços em recrutar associados
potenciais na comunidade e fazer com o clube seja motivo de
orgulho para os associados atuais.
−− Comissão da Fundação Rotária — Para inteirar-se sobre projetos
humanitários que receberam subsídios.
−− Comissão de Administração do clube — Para informar a mídia
sobre palestras que serão realizadas durante as reuniões
semanais e para tornar o site do clube atraente à mídia e ao
público.
• O distrito. Se a comissão necessitar de orientação ou informações,
contate a respectiva comissão no distrito ou o governador
assistente.
• Sua região. O coordenador da imagem pública do Rotary está
disponível para esclarecer dúvidas e oferecer orientação. Para
localizar o coordenador para a sua região, acesse www.rotary.org/pt.

Manual da Comissão de Imagem Pública

12

Presidente da Comissão de Imagem Pública

3

Recursos

Diversos recursos estão disponíveis para ajudá-lo no desempenho
de suas responsabilidades. Publicações podem ser baixadas do site
www.rotary.org/pt ou encomendadas através de shop.rotary.org, do
e-mail shop.rotary@rotary.org ou do escritório internacional que
atende à sua área.
• Relações Públicas Eficazes: Guia para Rotary Clubs (257-PT) —
Ferramentas e sugestões para promoção de atividades que atraiam
a atenção da comunidade e de associados potenciais.
• www.rotary.org/pt — O site do RI visa ajudar os líderes de clube a
divulgar uma imagem positiva do clube e da organização. Contém
modelos de comunicados à mídia, dicas sobre como trabalhar com a
mídia e anúncios de utilidade pública.
• Centro de Mídia do Rotary (www.rotary.org/mediacenter) — Contém
materiais multimídia para download, inclusive vídeos profissionais,
imagens impressas de alta resolução, anúncios de utilidade pública
para rádio e links aos sites de redes sociais do Rotary. Compartilhe
esses recursos com outros rotarianos e com a mídia local.
• Plano de Comunicação com a Mídia em Casos de Crise (515-PT) —
Ajuda Rotary Clubs e distritos a lidar com a mídia quando eventos
inesperados geram interesse por parte de imprensa.
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• The Rotarian (ou revistas regionais do Rotary) — Revista oficial do
RI publicada mensalmente, veicula informações sobre projetos de
clube e distrito, decisões do Conselho Diretor do RI e encontros do
RI. Além disso, 30 revistas regionais publicadas em 24 idiomas estão
disponíveis aos rotarianos em todo o mundo.
• Isto É Rotary (001-PT) — Folheto ilustrado que apresenta o Rotary
aos associados potenciais e ao público.
• Guia de Identidade Visual do Rotary (547-PT) — Inclui diretrizes
para elaboração de publicações rotárias e informações sobre o uso
apropriado das Marcas do Rotary.
• O Que É o Rotary? (419-PT) — Cartão de bolso com respostas para
perguntas frequentes sobre o Rotary.
• Rotary PR Tips — Boletim eletrônico com ideias para clubes e
distritos promoverem o Rotary em suas comunidades. Para fazer
assinatura on-line, acesse rotary.org/newsletters.

Recursos humanos
Informações de contato podem ser obtidas no Official Directory, no site
www.rotary.org/pt ou com o governador de distrito.
• Governador assistente — Rotariano indicado para auxiliar o
governador na administração de clubes. Ele visitará o seu clube a
cada três meses, ou mais frequentemente, e estará disponível para
esclarecer dúvidas e oferecer orientação.
• Governador do distrito — Administrador do RI responsável por
apresentar estratégias que aumentem a eficácia dos clubes.
• Membros da Comissão Distrital de Imagem Pública — Rotarianos
indicados para apoiar os clubes em seus esforços de relações
públicas.
• Outros presidentes de comissão de clubes no distrito — Líderes
capacitados a oferecer apoio a projetos e iniciativas do clube.
• Ex-líderes e ex-presidentes de comissão de clube — Rotarianos
experientes que podem ajudá-lo a planejar o ano do seu mandato e
liderar as atividades da comissão.
• Coordenadores da imagem pública do Rotary — Indicados pelo
presidente do RI, os coordenadores fornecem aconselhamento
e recursos aos clubes e distritos para ajudá-los a divulgar seus
projetos e sucessos, bem como comunicar à mídia o que o Rotary
é e faz.
• Centro de atendimento — Equipe disponível para responder
a perguntas por e-mail contact.center@rotary.org ou telefone
866-976-8279 (nos Estados Unidos e no Canadá). Nos demais
países, os rotarianos devem contatar os escritórios internacionais
responsáveis pelos seus países.
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Para Assembleia Distrital

Perguntas preparatórias à Assembleia Distrital
Para melhor responder às perguntas, converse sobre suas ideias com outros líderes entrantes
do clube e com os que estão deixando os cargos.

Quais são as responsabilidades da Comissão de Imagem Pública do clube e as suas próprias
como presidente da comissão?

Como a comissão apoiará o plano estratégico do clube?

Como você promoverá o Rotary a associados potenciais e com quem trabalhará para destacar o
clube na comunidade?

Que novo tipo de mídia você usará para divulgar o clube?

Como você poderia ajudar os membros da comissão a fazer um bom trabalho?

Quais são as metas anuais e de longo prazo da comissão?
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Para Assembleia Distrital

Folha-tarefa 1:
Resumo
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Para Assembleia Distrital

Folha-tarefa 2: Metas
Utilize esta folha-tarefa para elaborar as metas anuais necessárias ao alcance da meta de longo
prazo em período de três anos. Certifique-se de que suas metas sejam:
Participativas. Aqueles que participam da definição das metas e elaboração das estratégias
para alcançá-las devem se sentir mais envolvidos com o processo.
Mensuráveis. As metas devem ter um ponto tangível e claro a ser alcançado.
Desafiadoras. As metas devem ser desafiadoras o suficiente para superar as conquistas do
passado.
Realistas. Os rotarianos devem ser capazes de alcançar as metas com os recursos
disponíveis.
Delimitadas. As metas devem ter prazo para seu alcance e cronograma de desenvolvimento.

Meta de longo prazo (meta do clube para daqui a três anos):

Meta anual (1° ano):

Meta anual (2° ano):

Meta anual (3° ano):
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Para Assembleia Distrital

Folha-tarefa 3: Plano de ação
Escreva no espaço abaixo uma meta anual de sua folha-tarefa e determine as etapas
necessárias para alcancá-la.
Meta anual:

Etapa

Quem é o
responsável?

Quanto tempo a
etapa levará?

Como o progresso Que recursos
será avaliado?
estão disponíveis?

1.

2.

3.

4.

5.

Recursos necessários:
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Para Assembleia Distrital

Folha-tarefa 4: Estudos de caso – Comissão de
Imagem Pública
Leia os estudos de caso a seguir e responda às perguntas. Crie um plano de ação usando a folhatarefa na próxima página.

Estudo de caso 1
Você iniciou recentemente seu mandato como presidente da Comissão de Imagem Pública
do clube. Logo após assumir o cargo, você contata representantes da mídia para visitar o
local onde o seu clube está construindo uma escola. O repórter entrevista um associado que
fornece algumas informações erradas.
O que você faz?

Estudo de caso 2
O presidente do seu clube e o presidente da Comissão de Desenvolvimento do Quadro
Associativo concordam que o clube deve ter uma presença mais forte na internet. Eles
sugerem aumentar a presença nas mídias sociais e incluir links para os sites de outros
clubes.
Como você usaria as mídias sociais e outros sites para fortalecer a presença on-line do
clube?
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Para Assembleia Distrital
Estudo de caso 3
Os organizadores de um evento de captação de recursos para uma escola local convidam
você para fazer uma apresentação destacando as razões pelas quais o seu clube é conhecido
na comunidade.
Que razões você enfatizaria?

Estudo de caso 4
Os residentes locais acham que vocês só se encontram para almoçar uma vez por semana,
quando na realidade o clube oferece considerável apoio à comunidade.
Como você poderia mudar essa percepção?
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Para Assembleia Distrital
Estudo de caso 5
Um outro Rotary Club apadrinhou um novo Interact Club. Os interactianos estão
entusiasmados com várias iniciativas, especialmente um projeto humanitário internacional
que fornece apoio a uma nova biblioteca. Eles pediram a você que os ajudasse a promover o
trabalho deles. Além de doações monetárias, os interactianos gostariam que os moradores
locais doassem livros.
Como você poderá promover esses esforços?

Com quem você trabalhará?

Que meios de comunicação deverão ser contatados?

Que outros recursos de divulgação poderão ser usados além da mídia?
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Para Assembleia Distrital
Estudo de caso – Plano de Ação
Etapa

Quem é o
responsável?

Quanto tempo a
etapa levará?

Como o progresso Que recursos
será avaliado?
estão disponíveis?

1.

2.

3.

4.

5.

O que você aprendeu que pode ser aplicado em seu clube?

Recursos necessários:
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Para Assembleia Distrital

Folha-tarefa 5: Guia para resolução de problemas
Utilize as Diretrizes para Aumentar a Eficácia dos Rotary Clubs e as metas da folha-tarefa da
sessão 2 para ajudar no desenvolvimento de seu plano para resolução de problemas. Analise
as metas de seu clube e pense que desafios deverão ser superados para alcançá-las. Por fim,
ofereça soluções para superar esses desafios.

Meta

Que recursos estão
disponíveis?

Possível desafio

Administração

Desenvolvimento do
Quadro Associativo

Imagem Pública

Projetos
Humanitários

Fundação Rotária

Outros
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Basta um clique!
Acesse o Portal do Associado para:
• Fazer cursos e aprender mais sobre Rotary
• Atualizar dados e baixar relatórios
• Verificar o relatório semestral SAR e pagar cotas
• Informar metas do clube e acompanhar resultados
A partir do site www.rotary.org/pt, Acesse o Portal
clicando no link correspondente no alto da página,
à direita, e administre assuntos rotários diretamente
on-line.
www.rotary.org/pt/memberaccess

One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 EUA
www.rotary.org/pt

226C-PT—(512)

