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“NOVEMBRO: MÊS DA FUNDAÇÃO ROTÁRIA”

Veja nesta Edição:
Artigo do Presidente
Titton:
“Novembro: Mês da
Fundação Rotária”.

Quadro Sinóptico das
Reuniões do mês de
Novembro/2002.

NOVEMBRO 2002
Dia 05 - Reunião 2278
Assembléia do Clube –
Apresentação
e
Discussão do Estatuto
e Regimento Interno do
RCCOeste.
Dia 12 - Reunião 2279
Palestrante: Dr. Marcos
Domakoski
–
Exbolsista da Fundação
Rotária.
Dia 19 - Reunião 2280
Palestra: Prof. Ernani
Costa
Straube
“Bandeiras do Paraná”.

Neste mês de novembro continuamos
“Plantando Sementes do Amor” através
do
nosso
envolvimento
e
comprometimento com os programas da
Fundação
Rotária
de
Rotary
International e da FAR, a Fundação da
Amizade Rotária do nosso Curitiba
Oeste, exemplos de como boas idéias e
pessoas dedicadas podem fazer crescer
instituições e distribuir seus frutos pela
humanidade.
A Fundação Rotária é a maior
organização sem fins lucrativos do
mundo e foi criada em 1917 pelo
presidente do RI Arch Klumph como um
fundo com o objetivo de fazer o bem
pelo mundo, com uma modesta
contribuição de US$ 26,50. Teve um
grande impulso quando se desenvolveu
uma campanha para “Fundo em
Memória de Paul Harris”, já tendo
despendido em programas até 2001,
US$ 1.193 bilhões.
Dentre os programas da FR destaca-se
o “Pólio Plus”, cuja história é um
exemplo de parceria entre os rotarianos
e os governos e outras entidades
interessados na humanidade, devendo
ser salientado que:


Dia 26 – Reunião 2281
FAR – Distribuição de
donativos
 Reunião
Conselho Diretor

do

Novembro - 2002
Dólar Rotário:
R$ 3,60



Em 1979 foi implantado um
programa 3-H nas Filipinas para
fornecer e distribuir vacinas para
a pólio, estendido nos anos
seguintes para Haiti, Bolívia e
outros países;
Em 1985 criado o programa
“Pólio Plus”, com a promessa de
arrecadar US$ 120 milhões em
cinco anos para fornecer seis
doses de vacina para 100
milhões de crianças, objetivo já
superado em três anos com a



arrecadação de US$ 247
milhões;
Com os US$ 440 milhões já
arrecadados e com a pólio
persistindo em apenas 10
países,
“cumpramos
nossa
promessa – pólio nunca mais” é
o programa 2.002/3 de arrecadar
US$
80
milhões
para
erradicarmos até o centenário de
RI.

Não menos significativos para a
humanidade são os programas:





Bolsas Educacionais: 1.100
bolsas por ano, maior programa
privado do mundo;
Intercâmbio de Grupos de
Estudos: 600 equipes por ano;
Subsídios “Saúde, Fome e
Humanidade”
(3-H):
300
projetos implantados;
Subsídios para Voluntários de
Rotary: 400 subsídios em 40
países;

Em 1959 o nosso Curitiba Oeste criou
a nossa “Fundação da Amizade
Rotária - FAR”, entidade de caráter
filantrópico e de assistência social,
com a finalidade de distribuir
donativos a instituições dedicadas ao
amparo da infância necessitada.
Nossas doações traduzem a amizade
e o companheirismo rotário, sendo
efetuadas por ocasião de datas
festivas e participação de promoções,
resultando em uma grande festa anual
em novembro quando distribuímos os
donativos às instituições; anualmente
homenageamos os companheiros
doadores com a entrega de insígnia
“Avelino Vieira”.

Companheiros, vamos aumentar nosso comprometimento com nossas
Fundações, divulgá-las na comunidade para também envolvê-la, esperando
que os “Centros Rotary para Estudos Internacionais sobre a Paz e Resolução
de Conflitos” plantados neste ano, cresçam como projeto “Pólio Plus” cresceu e
seus frutos atinjam toda a humanidade.
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Governador do Distrito
4730:
Waldir Vergani Galera



Presidente:
David C. Titton
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Reuniões todas as
Terças-feiras
às 12:00h



R CORONEL ADYR
GUIMARAES, 400
CEP: 82.200-510.
AHU
CURITIBA - PR



05/11


Telefone:
(0xx41) 252-5161




Estamos na Internet
Visite-nos:

12/11


www.rotary4730.org.br/
rccoeste

FREQ.

Foi
informado
que
o
companheiro
Emanuel
Mascarenhas Padilha, do RC Curitiba Cidade Ecológica,
foi indicado como governador eleito 2004-05, do Distrito
4730.
Admitido o companheiro Darci Veiga como novo sócio
do RCC Oeste.
Palestra apresentada por Marcelo Peruzo, consultor de
empresas, que falou sobre as caracterísitcas que uma
pessoa deve desenvolver para ter sucesso na vida
pessoal e profissional, quais sejam: ter serenidade, ser
revolucionário, saber comunicar-se, ter sabedoria, fé,
carisma, professar a verdade, humildade, liderança e,
amor ao próximo.
Ficou definido que a reunião festiva de Natal ocorrerá na
reunião-almoço ordinária do dia 17 de dezembro.

82,22%

Informado que cada Clube deverá indicar um
representante para o II Seminário Distral de Liderança a
realizar-se em três etapas: 1ª) dia 30 de Novembro, em
Rio Negro; 2ª) dia 22 de março de 2003, em Curitiba e
3ª) dia 17 de maio de 2003, em Ponta Grossa.
Aprovado os Estatutos e Regimento Interno do Rotary
Club de Curitiba Oeste.

80,00%

Foi promovido pelos Rotaracts, sob a supervisão do
companheiro Adélcio, o Dia Distrital contra a Fome, com
coleta de alimentos junto aos supermercados da cidade.
Companheiro Trevisan, fala sobre a Fundação Julio
Moreira e conclama os companheiros para intensificarem
as doações.
Palestra ministrada por Marcos Domakoski, atual
Presidente da Associação Comercial do Paraná. Fala
sobre sua vida em Rotary, como ex-bolsista da
Fundação Rotária e ex-presidente do Rotary Club de
Curitiba.

66,66%

NOTAS:
Responsável Boletim
Valmir Carlos Trindade
9142 0277
trindade@ttca.com.br



Anunciado através da Revista Brasil Rotário o Décimo Concurso de
Monografias para Professores, com o tema “Rotary e a Paz “.



Comissão de Indicação do Presidente para o ano 2004/2005 está recebendo
indicações de potenciais candidatos.

