Edital N.º 01/2018 – PREMIAÇÕES E RECONHECIMENTOS – 67ª CONFERÊNCIA DISTRITAL
Ano Rotário 2017/2018 - Distrito 4490
O Governador do Distrito 4490 Eduardo Campos, o Chairman da Conferência Distrital Rafael
Nunes, o Tesoureiro Distrital Cleinilton Medeiros e o Secretário Distrital Igor Nemésio,
tornam público o presente Edital aos Clubes do Distrito 4490, e RESOLVEM:
Art. 1º Publicar as normas e hipóteses de premiações e reconhecimentos que serão
oferecidos durante a 67ª. Conferência Distrital – Rotarianos Fazendo a Diferença.
Art. 2º Receberão as premiações os Rotarianos ou Rotary Clubs, em que o respectivo Rotary
Club esteja em dia, com:
I - Per capita Distrital (Julho/17 à Março/18);
II - Per capita de Rotary Internacional; e
III - Revista Rotary Brasil.
Parágrafo Único - Havendo alguma pendência em um dos itens listados no art. 2º., o
Rotariano e/ou Rotary Club estão sumariamente eliminados e não concorrerão à premiação.
Art. 3º Outorgar reconhecimentos aos Rotarianos e Rotary Clubs nas seguintes categorias:
I.

ROTARIANO;

II.

ROTARY CLUB.

Art. 4º Na categoria “Rotariano” serão outorgadas as seguintes premiações e
reconhecimento desde que obedecido o art. 2º.:


Destaque Presidente 2017/18: do primeiro ao terceiro colocado.
a) Rotariano Presidente 2017/18 que mais se destacou no ano rotário.



Destaque Governador Assistente 2017/18: do primeiro ao terceiro colocado.
b) Governador Assistente 2017/18 que mais se destacou no ano rotário.



Governadoria-assistente: do primeiro ao terceiro colocado.

c) Governador Assistente cuja área mais contribuiu em doações para a Fundação
Rotária;
d) Governador Assistente cuja área mais contribuiu com aumento real do Quadro
Associativo;
Art. 4º Na categoria “Rotary Club” serão outorgadas as seguintes premiações e
reconhecimento, desde que obedecido o art. 2º.:


Ferramentas on-line: do primeiro ao terceiro colocado.
a) PRÊMIO ROTARY CLUB CENTRAL 2017/18: Clubes que mais cadastraram as metas no
Rotary Club Central no ano rotário;
b) PRÊMIO ROTARY SHOWCASE: Clubes que mais cadastraram as ações do Clube no
Rotary Showcase durante o ano 2017/18.



Juventude/Novas Gerações:
c) Clubes que fundaram Rotaracts Clubs no ano rotário;
d) Clubes que fundaram Interact Clubs no ano rotário;



Fundação Rotária: do primeiro ao terceiro colocado.
e) Clubes com maior doação absoluta para o Fundo Anual;
f) Clubes com maior doação absoluta para o Fundo Polio Plus;
g) Clubes com maior captação de doações para a Fundação Rotária, através da
Associação Brasileira The Rotary Foundation – ABTRF;



Desenvolvimento do Quadro Associativo: do primeiro ao terceiro colocado.
h) Clubes com maior número de associados cadastrados em RI;
i) Clubes com maior aumento real de associados;
j) Clubes com maior aumento percentual de associados;



Serviços Humanitários: do primeiro ao terceiro colocado.
k) Clubes que fundaram Núcleos Rotary de Desenvolvimento Comunitários – NRDC



Tesouraria Distrital.
l) Clubes com pagamento integral (de julho/2017 a junho/2018) de per capitas
distritais;



67ª Conferência Distrital: do primeiro ao terceiro colocados
m) Clubes com maior número absoluto de associados inscritos na Conferência Distrital;
n) Clubes com maior número relativo (%) de associados inscritos na Conferência
Distrital;
o) Maior comitiva de Clubes cearenses não sediados em Fortaleza e na Região
Metropolitana de Fortaleza/CE;
p) Maior comitiva de Clubes piauienses;
q) Maior comitiva de Clubes maranhenses;



Rotaract Club
r) Rotaract Club com maior número de inscrições na Conferência Distrital;
s) Rotaract Clubs que atingiram a Menção Presidencial para Rotaract;



Interact Club
t) Interact Club com maior número de inscrições na Conferência Distrital;
u) Interact Clubs que atingiram a Menção Presidencial para Interact.

§ 1º Para fazer jus aos reconhecimentos e premiações constantes da alínea “l”, os
Rotary Clubs deverão comprovar a quitação integral da per capita distrital até o dia
10/04/2018, junto à Tesouraria Distrital (tesouraria.d4490.1718@gmail.com).
Art. 5º Exceto os itens previstos no Art. 4º, alíneas m, n, o, p, q, todos os demais terão como
marco de apuração para fins de premiação do presente Edital, relatórios de Rotary
International e distritais com data de 31/03/2018.
Art. 6º Os casos omissos não regulados pelo presente Edital serão apreciados pelos
signatários, ao final firmados.
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