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6% Rotarianos no Brasil possuem conta ativa 

80% Com conta ativa 

  

 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

O Meu Rotary foi criado para que Rotarianos possam ter uma experiência 

aprofundada e personalizada sobre o Rotary, além de gerenciarem os dados dos 

clubes, estabelecerem e acompanharem metas do quadro associativo e da 

Fundação Rotária, bem como divulgarem suas ações e projetos, por isso o uso 

dessa ferramenta está diretamente ligado ao plano estratégico da nossa 

organização e, sobretudo às metas presidenciais anuais. 

Para que cada rotariano acesse o site e visualize suas informações é necessário 

fazer o cadastro. 

Pensando nisso, o Departamento de Suporte a Clubes e Distritos preparou o 

Prêmio Distrito Online, que visa ampliar a experiência dos Rotarianos 

com o Meu Rotary.  

 

CENÁRIO 

Hoje temos o seguinte panorama de Utilização do Meu Rotary no Brasil: 

 

  

 

A meta alcançável para os registros no Meu Rotary é de 

 

 

 

 

PRÊMIO DISTRITO ONLINE 
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ACOMPANHAMENTO 

   

REALIZAÇÃO 

O Prêmio Distrito Online terá o lançamento oficial em 28 de Março de 2016 e 

finalizará em 30 de Junho de 2016. 

 

 

Nesta premiação, os principais agentes são os dirigentes de clubes 2015-16, e é a 

partir deles que alcançaremos o sucesso! 

Entenda o processo de cadastramento com a ilustração abaixo: 

 

 

 

 

1° passo) Ao admitir o associado, os dirigentes cadastram o e-mail de contato com as 

informações do novo associado; 

Caso o dirigente não indique o e-mail de contato o associado criará uma conta sem vínculo 

ao Rotary Club. Para acertar o cadastro o dirigente deve coletar o e-mail do associado e 

informar: Clube, ID do associado, e-mail de contato. Estas informações serão suficientes para 

que o CDS possa corrigir o cadastro. 

2° passo) O associado cria conta no Meu Rotary; 

Qualquer problema neste passo o associado deve informar o CDS para que possamos 

corrigir as informações 

3° passo) O associado recebe o e-mail e confirma a criação de conta, ao ativar a conta, cria senha 

e pergunta de segurança. 

A criação de uma nova conta no site My Rotary exige a confirmação do e-mail informado, 

para isso, é enviada uma comunicação via e-mail, com o título: “Complete seu cadastro no 

Rotary.org” para que seja confirmado o cadastro. Por gentileza verifique/ faça uma pesquisa por 

esta mensagem até mesmo nas mensagens bloqueadas como spam com o remetente 

donotreply@rotarymailings.org. Ressaltamos que o envio da mensagem pode ser bloqueada por 

alguns servidores, principalmente governamentais, empresariais ou de provedores como uol e 

terra, logo sugerimos que o usuário utilize e-mails de provedores internacionais grátis como 

Gmail, Yahoo, Hotmail. 

 

mailto:donotreply@rotarymailings.org


Disposições Gerais • Prêmio Distrito Online 

PREMIAÇÃO 

Os dirigentes de clube podem acompanhar o progresso dos cadastros através do 

Rotary Club Central. Clique aqui para saber como gerar o relatório Associados 

Por Clube. Este relatório mostrará o status das contas online dos associados do 

clube, na primeira coluna indicando Y para conta ativa e N para sem conta. 

 

 

O Distrito que atingir pelo menos 80% de associados com conta ativa no Meu 

Rotary até a data final de vigência da Campanha (30 de junho de 2016) será 

agraciado, por intermédio de seu Governador 2015-16, com um belíssimo livro 

“Fazendo o Bem no Mundo – A história dos 100 anos da Fundação 

Rotária” (edição de luxo) autografado pelo Presidente de RI 2015-16,  K. R. 

Ravindran. Bem como receberá um reconhecimento diretamente do Diretor do 

RI 2015-17 – José Ubiracy Silva – durante o XXXIX Instituto Rotary do Brasil 

no Recife, PE. 

 

https://goo.gl/CER10j
https://goo.gl/CER10j

