Diretrizes para Representante do Presidente do RI

1. Como representante do presidente, você deverá motivar e inspirar todos os presentes à
Conferência Distrital através de discursos e participação em diversas atividades do evento.
2. Prepare seus discursos com base no lema do RI, em sua experiência no Rotary, e em
publicações, folhetos e revistas rotárias. Para sua referência, seguem anexas cópias do texto
de discursos do Presidente. Visite o site do Rotary para ideias adicionais: www.rotary.org/pt.
3. Em seus discursos, contatos pessoais e participação nas atividades da Conferência Distrital,
promova a Convenção do RI, estendendo aos rotarianos o convite pessoal do presidente para
comparecerem. A Convenção oferece uma oportunidade singular de aprender mais sobre
problemas mundiais que merecem a atenção do Rotary e desfrutar a hospitalidade do país
anfitrião.
4. Assim que possível, envie ao governador de distrito uma fotografia sua e dados biográficos
para que possam ser incluídos no programa da Conferência, comunicados à mídia ou em
outras publicações.
5. Outras maneiras de contribuir ao sucesso da Conferência:
a. Procure, juntamente com seu cônjuge (se pertinente), entrar em contato com o maior
número possível de rotarianos durante a Conferência, enfatizando o espírito rotário de
amizade e companheirismo.
b. Compareça a todos os eventos da Conferência e participe ativamente dos grupos de
discussão. Compareça a todas as sessões plenárias, mesmo quando não for usar da
palavra.
c. Ofereça-se para ajudar o governador de distrito sempre que necessário.
d. Evite interferir no andamento da Conferência, mas esteja atento ao cumprimento das
normas estatutárias do RI, enviando relatório confidencial ao presidente do RI caso
perceba qualquer irregularidade.
6. Converse com o governador eleito (e cônjuge) sobre as expectativas com relação ao seu
mandato. Ofereça-se para participar de uma reunião com os ex-governadores do distrito e
motive-os a trabalhar nos clubes, distritos e internacionalmente para melhorar a vida dos
menos afortunados. Além disso, enfatize o quanto o rotariano individual é importante para o
futuro da organização.
7. Em seu relatório, sugira nomes de ex-administradores capacitados que poderiam continuar
servindo ao Rotary com seus talentos e criatividade, e indique as respectivas áreas de
interesse e especialidade.
8. Imediatamente após a Conferência, envie seus relatórios ao escritório do presidente: Rotary
International, One Rotary Center, Office of the President, 1560 Sherman Ave., Evanston, IL
60201-369, EUA.
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