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Desde de 1º de julho de 2021, o Rotary tem uma nova área de enfoque para
investimento devidamente aprovada pelo Conselho Diretor do Rotary
International e pelo Conselho de Curadores da Fundação Rotária. A nova área
de enfoque prevê o apoio a conservação e proteção dos recursos naturais, da
sustentabilidade ambiental e da harmonia entre as pessoas e o meio
ambiente.
O meio-ambiente já era um tema bastante presente para os rotarianos. Nos
últimos 5 anos, a Fundação Rotária investiu 18 milhões de dólares em projetos
ambientais, então a criação dessa nova área de enfoque vem fortalecer a
importância que Rotary dá para a proteção, preservação e conservação da
biodiversidade, cuidando dos habitats e dos ecossistemas. Os projetos que
não procuram causar impacto positivo, mensurável e sustentável no meio
ambiente não são elegíveis a Subsídios Globais dentro da área de enfoque
proteção ao meio ambiente. Um projeto de Subsídio Global de sucesso requer
uma abordagem abrangente e holística para solucionar problemas
específicos que prejudicam o meio ambiente.
A Fundação Rotária considera as seguintes atividades isoladas como sendo
fora do escopo da área de enfoque e, portanto, inelegíveis a financiamento de
Subsídio Global, entre elas:
1.Projetos de embelezamento da comunidade;
2.Sessões únicas de treinamento ou educação;
3.Um evento único de limpeza de rio, praia ou habitat;
4.Plantio de árvores que não fazem parte de uma estrutura e estratégia
ecológica maior;
5.Crematórios como equipamentos isolados e compra ou instalação de
infraestrutura sem um projeto holístico que vise causar impactos ambientais
positivos específicos e mensuráveis;
6.Terapia da natureza;
7.Programas de distribuição de alimentos;
8.Atividades recreativas ao ar livre;
9.Projetos que envolvam apenas a construção de infraestrutura, compra de
equipamentos ou treinamento para utilizá-los.
Vale lembrar que a relação acima não é uma lista completa das atividades
inelegíveis. Para mais informações sobre os requisitos para projetos nesta
área de enfoque consulte as diretrizes para financiamento de Subsídios
Globais.
Lembre-se: projetos de proteção ao meio ambiente financiados por Subsídios
Globais devem ser:
1. Sustentáveis — A comunidade consegue continuar alcançando o
progresso na proteção e sustentabilidade do meio ambiente depois que os
Rotary Clubs ou distritos concluírem seu trabalho.
2. Mensuráveis — Os parceiros precisam estipular metas e critérios de
mensurabilidade para acompanhar os resultados da atividade ou projeto.
3. Voltados à comunidade — O projeto atende às necessidades identificadas
pela comunidade beneficiada.
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Podem ser obtidas Bolsas de Estudos que financiam pós-graduação para profissionais interessados em seguir carreira
relacionada ao meio ambiente.
A Fundação Rotária considera os seguintes itens na avaliação de pedidos de Subsídios Globais para financiamento de
bolsas de estudos:
1. Experiência profissional do candidato em campos relacionados ao meio ambiente.
2. Alinhamento do programa acadêmico com o meio ambiente, como gerenciamento de recursos naturais, engenharia
ambiental, saúde ambiental, toxicologia ambiental, silvicultura, gestão da conservação ou justiça ambiental.
3.Planos de carreira do candidato no que diz respeito ao meio ambiente.O cuidado com o meio-ambiente é o cuidado com a
vida.
O Rotary demonstra claramente que está engajado, enquanto organização internacional, com os destinos da humanidade
que passam inexoravelmente pelo cuidar do planeta.
Nunca é demais lembrar que devemos render homenagens ao presidente de Rotary International Paulo Viriato da Costa,
um rotariano brasileiro que suscitou as primeiras reflexões cruciais sobre o tema. À sua memória, nosso o
reconhecimento.E dessa forma, o Rotary nos oportuniza mais uma ferramenta para causarmos mudanças positivas e
aumentarmos nosso impacto no mundo.
Vladimir Marangoni e Eduardo Arienzo

Treinamentos
já realizados
à distância

Já realizamos os treinamentos
à distancia nos distritos
4621, 4560, 4510, 4590, 4521, 4480,
4760, 4670, 4470, 4660 , 4571 , 4720 e 4730.
Treze Distritos já participaram deste processo.

Seja mais um Distrito a receber
treinamento. Contate-nos.

VEM AÍ O
1º WEBINAR SOBRE
01/09 ÀS 19H30'
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PROGRAME-SE

TREINAMENTO DISTRITO 4730
DEPOIMENTOS

As comissões de Subsídios Globais/CADRE, Subsídios Distritais e de Serviços Internacionais do D4730
receberam um treinamento sobre “CADRE Distrital”, desenvolvido em módulos de 2 horas nos dias 24/06 , 08/07
e 15/07 de 2021.
A capacitação foi iniciada por Marcelo D. Haick - Curador da Fundação Rotária e continuada pelos facilitadores
Angela Maria Rezende, Cláudio Loureiro, Eduardo Arienzo, Luiz Paes de Camargo, Marco Antonio Cortez e Vera
Canto Bertagnoli.Foram 3 encontros virtuais de atualização e
transmissão de conteúdo, apresentados de forma didática, objetiva e
com agradável interação.
O Distrito 4730 agradece a oportunidade de contar com
companheiros de alto nível tão comprometidos com a causa da
Fundação Rotária e com certeza os conhecimentos serão bem
aplicados. Agradecimento especial ao companheiro Eduardo Arienzo
que possibilitou e conduziu o evento.
Sandra Mara Aubrift de Lara
Presidente 21-23 da Comissão da Fundação Rotária
Distrito 4730 de RI

Quer realizar um
WEBINAR no seu distrito
sobre projetos com
Presidentes e GA’s?

Contate-nos!
Eduardo Arienzo
eduardo.arienzo@outlook.com
+55 11 98152-5610

