
 
     “VAMOS COMEMORAR OS FRUTOS DESTE ANO ROTÁRIO” 
 
 Neste  ano rotário que o nosso presidente Bhichai Rattakul apontou que “Rotary é 
a oportunidade de Plantar Sementes do Amor”, comemoramos os frutos das sementes 
plantadas durante o ano e procuramos cuidar melhor daquelas que não cresceram 
adequadamente, por não terem recebido os cuidados devidos ou porque ainda não chegou 
seu momento de frutificar. 
 
 Neste ano, nosso Conselho Diretor: 
• Realizou todas as reuniões regulares e festivas programadas, a grande maioria dentro 

dos horários e com programação atendendo aos interesses gerais;  
• Desativou nossa sede no centro e organizou nossos livros e nossa “história” aqui na 

FUR, dando um destino dentro dos princípios rotários ao nosso patrimônio; 
• Conseguiu expressiva participação dos sócios do clube nos eventos distritais como na 

Conferência e Assembléia, nos treinamentos de Lideranças, encontros e eventos; 
• Nossa secretaria registrou em atas todas as reuniões, manteve o expediente em dia, 

participou da revisão dos nossos Estatutos e da elaboração do nosso Regimento Interno; 
Todas estas atividades estão disponíveis em nossa página na internet;  

• Nossos tesoureiros mantiveram nossas contas organizadas e controladas; zelaram pelas 
obrigações fiscais e trabalhistas do clube; superaram as dificuldades financeiras 
decorrentes da elevação do dólar rotário e diminuição do quadro social; recuperaram 
nossas ações do telefone e racionalizaram nossas despesas; 

• Nosso Protocolo além de desempenhar suas funções, acompanhou toda semana nossas 
refeições, procurando que nossos sócios não ficassem insatisfeitos com o serviço e 
reinvidicassem mudança do local de reuniões. 

Nossa Comissão de Desenvolvimento do Quadro Social: 
• Promoveu palestras, organizou um “Dia do Convidado” e estimulou a apresentação de 

novos sócios e campanha permanente de retenção dos sócios; 
• Apresentou regularmente “Informações Rotárias” e conseguiu participação expressiva 

de membros do clube nos eventos distritais. 
Nossa Avenida de Serviços Internos e suas comissões: 

• Organizou a programação das reuniões, envolvendo todos os companheiros e 
divulgando-a com antecedência, para permitir uma melhor participação; 

• Promoveu reuniões mensais festivas com a presença dos cônjuges, além das festivas por 
datas marcantes, com intensa participação da família do Oeste; 

• Implementou programa de “Reuniões domiciliares de grupos de companheiros”, com 
participação expressiva e com frutos do companheirismo evidentes; 

• Publicou o boletim do clube “O Companheiro” e manteve atualizada nossa página na 
internet, com grande número de consultas; 

• Promoveu o concurso de frequência “Glauco Silva”, nosso sócio honorário, com 
acompanhamento regular e estímulo às presenças e às recuperações, premiando o 
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vencedor, com o título Paul Harris, e os companheiros com 100% de presença 
registrada, com um reconhecimento do clube. 

Nossa Avenida de Serviços Profissionais: 
• Organizou o programa Pritaneu do clube, tendo selecionado entre os profissionáis 

notáveis da comunidade, o Prof. João José Bigarella; na reunião festiva da homenagem, 
tivemos a presença de vários Prítanes e foram enaltecidas as qualidades do 
homenageado; 

• Promoveu palestras do programa “Conheça a profissão do companheiro”, investindo no 
reconhecimento e no crescimento das lideranças do clube; 

• Divulgou a “Prova Quádrupla” e o “Rotary” através do cartão de rotariano distribuido a 
todos os companheiros do clube. 

Nossa Avenida de Serviços à Comunidade: 
• Apoiou intensamente a nossa FAR e, através desta nossa fundação, entidades que aten-

dem crianças carentes de nossa comunidade; 
• Participou de campanhas do Rotaract, do Interact e da Associação das Senhoras de Ro-

tarianos, com a doação de alimentos e outros bens, e participação de eventos; 
• Promoveu a distribuição de Bolsas Educacionais da Fundação Júlio Moreira à Escola 

Dom Orione e ao Colégio Estadual Paula Gomes; 
• Apoiou regularmente a Escola Menino Jesus, com doação de uniformes, alimentos e 

outros itens, além da aquisição de trabalhos da escola e sua divulgação. 
Nossa Avenida de Serviços Internacionais: 

• Apoiou e acompanhou as atividades do Interact  e do Rotaract, estimulando seus proje-
tos e o crescimento do número e da qualificação dos seus sócios; 

• Recebeu, orientou e apoiou nossa intercambista Lote da Holanda; participou regular-
mente das atividades do programa de intercâmbio de jovens; acompanha o intercâmbio 
da nossa  intercambista Nicole nos EUA e orientou nossa candidata Camila na prepara-
ção para o intercâmbio na Índia. 

Nossa Comissão da Fundação Rotária: 
• Participou ativamente na divulgação do programa “Promessa Pólio” , conseguindo atin-

gir o segundo lugar em arrecadação no distrito, pela expressiva doação dos companhei-
ros e familiares, através da venda de “pins”, participação de eventos e do consórcio de 
contribuintes da pólio; 

• Divulgou os outros programas da Fundação Rotária, organizou uma reunião com ex-
bolsistas e apresentou um projeto de subsídios equivalentes; 

• Promoveu a entrega do reconhecimento com o título Paul Harris a Quatro companheiros 
e o reconhecimento com Uma Safira para um companheiro. 

Lembrando ainda que o estes frutos e tantos outros não identificados neste 
momento, só foram colhido neste ano rotário porque o companheirismo do Oeste permitiu 
que as sementes de amor se desenvolvessem com vigor, e que muitas da sementes lançadas 
ainda frutificarão, especialmente se dermos nossas mãos ao próximo, 

Saudações rotárias. 
 
 

David Cezar Titton        Presidente RCCOeste 2.002/3 
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