aproveitarmos o nosso sucesso: ao alcançarmos a
erradicação da pólio, impulsionaremos o Rotary,
com determinação e entusiasmo, para que se torne
uma força ainda maior em prol do bem.

ROTARY A SERVIÇO
DA HUMANIDADE
Durante os últimos 111 anos, o Rotary teve
diferentes significados para as pessoas. Por
meio da nossa organização, fizemos amizades,
trabalhamos pelas nossas comunidades e
descobrimos um novo propósito. Nós criamos
vínculos, avançamos em nossas carreiras e
vivemos experiências incríveis que não poderiam
ser encontradas em nenhum outro lugar. Toda
semana, nos nossos 34.000 clubes, os rotarianos
se reúnem para conversar, trocar ideias e se
divertir. Mas, acima de tudo, nós nos unimos com
um objetivo principal: servir a humanidade.
Este tem sido o alicerce e a principal finalidade
do Rotary. Acredito que, hoje em dia, não exista
melhor caminho para servir de forma significativa
do que por meio da associação a um dos nossos
clubes. Nenhuma outra organização está tão
bem posicionada para fazer uma diferença real e
positiva no mundo quanto a nossa. Nenhuma outra
organização une, de forma tão eficaz, profissionais
comprometidos e capazes, das mais diversas áreas,
e possibilita que alcancem metas ambiciosas.
Por meio do Rotary, temos a capacidade, a rede
de contatos e os conhecimentos necessários para
mudar o mundo. Nossas únicas limitações são
aquelas que impomos a nós mesmos.
Hoje, nossa organização chegou a um ponto
importantíssimo, um marco histórico que
determinará o que virá pela frente. Juntos,
prestamos excelentes serviços humanitários
para o mundo; no futuro, o mundo contará
conosco para fazer ainda mais. Esta é a hora de

Uma das lições mais importantes aprendidas na
luta contra a paralisia infantil é também a mais
simples: para levarmos o Rotary adiante, temos
que caminhar juntos na mesma direção. Garantir
a continuidade na liderança (nos clubes, distritos
e Rotary International) é a única maneira
de prosperarmos e atingirmos todo o nosso
potencial. Não basta simplesmente conseguir
novos associados e formar clubes: nossa meta não
é simplesmente um maior número de rotarianos,
mas rotarianos capazes de fazer um trabalho de
qualidade e com potencial de se tornarem futuros
líderes rotários.
No final de sua vida, ao refletir sobre a jornada
que o levou a fundar o Rotary, Paul Harris
escreveu: “Esforços individuais podem atender
necessidades individuais, mas esforços conjuntos
visam servir a humanidade. O poder dos esforços
conjuntos é ilimitado”. Ele não fazia ideia, na
época, que mais de 1.200.000 rotarianos uniriam
forças e, por meio da Fundação, recursos para
servir a humanidade. Podemos imaginar os
grandes feitos que Paul Harris teria esperado do
Rotary... É nossa responsabilidade concretizá-los,
e é nosso privilégio continuar a tradição de colocar
o Rotary a Serviço da Humanidade.
Atenciosamente,

COMO SE QUALIFICAR
Para se qualificar à Menção Presidencial, os
clubes devem completar as duas atividades
obrigatórias e atividades adicionais em diversas
categorias. A maior parte das atividades será
confirmada automaticamente pelos dados
do Rotary International, mas algumas serão
verificadas com base nas informações que você
fornecer no Rotary Club Central.

LEMA E MENÇÃO
PRESIDENCIAL

Para registramos as conquistas dos clubes de
forma mais precisa, os clubes, pela primeira vez,
terão o ano rotário inteiro — de 1º de julho
de 2016 a 30 de junho de 2017 — para alcançar
as metas da Menção Presidencial.
Como os governadores de distrito poderão
monitorar o progresso de todos os clubes pela
internet, peço a eles que mantenham contato
regular com seus clubes a fim de ajudá-los a
atingir as metas.

MENÇÃO DISTRITAL
Também concederei uma menção especial para
os distritos em que:
ll Pelo menos 51% dos clubes receberem
a Menção Presidencial
ll Pelo menos 20% do FDUC for contribuído
ao Pólio Plus
ll Houver um aumento de 5% nas doações
ao Fundo Anual em relação ao ano passado
ll Houver um aumento de 3% no quadro
associativo
Desde já, muito obrigado pelo seu trabalho
este ano para colocar o Rotary a Serviço da
Humanidade.

ROTARY A SERVIÇO

DA HUMANIDADE
JOHN GERM
Presidente de 2016-17
Rotary International

John Germ
Presidente do Rotary International, 2016-17
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ATIVIDADES OBRIGATÓRIAS
Os clubes devem alcançar ambas as metas
abaixo:
ll

Definir pelo menos dez metas no Rotary Club
Central.

ll

Pagar as faturas de julho e janeiro dentro do
prazo. Obs.: consulte a fatura ou o representante
financeiro de sua região para confirmar as opções
de pagamento.

DESENVOLVIMENTO DO QUADRO
ASSOCIATIVO E RETENÇÃO
Acesse a página Administração de Clubes e
consulte a seção Dados do Clube e dos Associados
para confirmar que as informações enviadas pelo
Meu Rotary ou pelo sistema de integração de
dados estejam corretas. Você poderá começar a
monitorar o progresso em relação às metas de
retenção a partir de setembro.

pela entidade, em 1917, que hoje equivale a
aproximadamente US$536.
Os clubes devem alcançar três das metas
a seguir:

ll

ll

Conseguir um aumento real no quadro
associativo: pelo menos um associado a mais em
clubes com até 50 associados e pelo menos dois
em clubes com no mínimo 51 associados.
Aumentar a taxa de retenção em pelo menos 1%
com relação ao ano passado ou manter 100% dos
associados.
Admitir novos associados com menos de 40 anos:
no mínimo dois em clubes com até 50 associados e
quatro em clubes com pelo menos 51 associados. Os
novos associados devem criar perfis no Meu Rotary.

DOAÇÕES À FUNDAÇÃO
Os dados relacionados a doações e
reconhecimentos do clube e dos associados
serão registrados nos relatórios correspondentes,
disponibilizados aos dirigentes de clube pelo
Meu Rotary. Em comemoração ao centenário
da Fundação, diversas metas farão referência a
US$26,50, valor da primeira doação recebida

Os clubes devem alcançar três das metas
a seguir:
ll

ll

Apoiar a nossa Fundação com uma doação de
pelo menos US$536.

ll

Apoiar a nossa Fundação com uma doação de
pelo menos US$26,50 por associado.

ll

Alcançar um total de pelo menos US$2.650
em doações ao Pólio Plus em homenagem ao
centenário da Fundação.

ll

Conseguir doações de pelo menos US$100 per
capita para o Fundo Anual.

ll

Atingir o valor mais alto dos últimos cinco anos
em doações para a Fundação (o total de doações
de todos os associados para qualquer destino,
com uma contribuição mínima de US$26,50 por
pessoa) em homenagem ao centenário.

ll

Aumentar em pelo menos um o número de
Benfeitores e membros da Sociedade de Doadores
Testamentários no clube.

ll

ll

Os clubes devem alcançar duas das metas
a seguir:
ll

SERVIÇOS HUMANITÁRIOS

FERRAMENTAS ON-LINE

Patrocinar pelo menos um Núcleo Rotary de
Desenvolvimento Comunitário (NRDC) para
aumentar o engajamento da comunidade e
garantir a sustentabilidade de projetos. Obs.:
o NRDC do seu clube deve ser certificado pelo
Rotary International. Para garantir que seu
status como patrocinador ou copatrocinador de
NRDC esteja registrado, o presidente do clube
pode consultar o Rotary Club Central e enviar
um e-mail para rotary.service@rotary.org se
encontrar erros.

NOVAS GERAÇÕES
O Rotaract ou Interact Club patrocinado pelo seu
clube deve ser certificado pelo Rotary International.
Para garantir que seu status de patrocinador ou
copatrocinador esteja registrado, o presidente do
clube pode consultar os relatórios do Rotary Club
Central e enviar um e-mail para rotaract@rotary.org
ou interact@rotary.org se encontrar algum erro.
Os clubes devem alcançar três das metas
a seguir:
ll

Patrocinar ou copatrocinar um Rotaract Club.

ll

Patrocinar ou copatrocinar um Rotaract Club
baseado na comunidade.

ll

Patrocinar ou copatrocinar um Interact Club.

ll

Ter pelo menos um associado do clube atuando
como mentor de um rotaractiano ou interactiano.
Registre os dados no Rotary Club Central.

Patrocinar pelo menos um projeto financiado por
Subsídio Global ou Distrital. Obs.: seu clube pode
contatar o distrito para confirmar se ele está
registrado como parceiro de Subsídio Global ou
listado no plano de gastos original enviado com o
pedido de Subsídio Distrital de 2016-17.

ll

Envolver rotaractianos ou interactianos em
projetos e eventos do clube. Registre os dados no
Rotary Club Central.

ll

Patrocinar ou receber pelo menos um estudante
do Intercâmbio de Jovens. Registre os dados no
Rotary Club Central.
Patrocinar um participante em evento do RYLA.
Registre os dados no Rotary Club Central.

Garantir que pelo menos um associado do clube
pertença a um Grupo Rotarianos em Ação
reconhecido pelo Conselho Diretor
(www.rotary.org/pt/actiongroups).
Registre os dados no Rotary Club Central.

Todos os dados referentes a estas metas serão
automaticamente registrados com a realização
de cada atividade.

ll

Enviar pelo menos um associado ao Seminário
sobre Gerenciamento de Subsídios. Registre os
dados no Rotary Club Central.

ll

Os clubes devem alcançar duas das metas
a seguir:

ll

Implementar um projeto com um dos parceiros
em serviço do Rotary. Obs.: o Rotary tem vários
parceiros que trabalham diretamente com os
clubes em projetos. Veja a lista atual de parceiros
no site www.rotary.org/pt/partners. Registre os
dados no Rotary Club Central.

IMAGEM PÚBLICA

ll

Fazer com que pelo menos 50% dos associados
coloquem suas habilidades e interesses em seus
perfis do Meu Rotary, desbloqueando tal seção
para que as informações fiquem visíveis a outras
pessoas.

ll

Postar pelo menos uma iniciativa no Rotary
Showcase.

ll

Postar um projeto que precise de assistência no
Rotary Ideas ou contribuir a um projeto listado
no site.

ll

Ter pelo menos dois associados participando de
grupos de discussão no Meu Rotary.

ll

ll

Estabelecer uma parceria e realizar um
projeto com pelo menos uma empresa,
entidade governamental ou organização não
governamental. Registre os dados no Rotary Club
Central.
Aumentar a dimensão e visibilidade de um
projeto, formando parceria com pelo menos cinco
Rotary Clubs de sua região. Registre os dados no
Rotary Club Central.

Os clubes devem registar os dados no Rotary
Club Central.
Os clubes devem alcançar uma das metas
a seguir:
ll

Realizar um evento para informar a comunidade
sobre o Rotary e o centenário da Fundação
Rotária. Registre os dados no Rotary Club Central.

ll

Conseguir a cobertura da mídia para um projeto
de destaque do clube. Registre os dados no Rotary
Club Central.

ll

Envolver a mídia local em pelo menos um evento,
projeto ou campanha de arrecadação do clube.
Registre os dados no Rotary Club Central.

