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O COMPANHEIRO

 

DEZEMBRO 2002 
Dia 03 - Reunião 2282 
Palestra do Dr. Norman 
de Paula Arruda Filho, 
Superintendente do 
ISAE/FGV 
Dia 10 - Reunião 2283* 
Palestra Major da 
Polícia Militar Roberson 
Bondaruk - 
Policiamento 
Comunitário 
 
Dia 17 - Reunião 2284  
Almoço Festivo de 
Natal 
 

Dia 24 - Reunião 2285 
Natal - Reunião 
Cancelada 
 

*Reunião do Conselho 
Diretor 

Veja nesta Edição: 

 
 “Dezembro – Mês do 

Amor e da 
Esperança” 

 

A Origem da Áravores 

de Natal 

 

Quadro Sinóptico das 

Reuniões do mês de 

Dezembro/2002. 

ROTARY CLUB DE CURITIBA OESTE – FUNDADO EM 25/02/1958 

Dezembro é um mês todo especial,
para muitos o mês mais esperado do
ano, no qual nos preparamos e
vivemos o Natal, damos adeus ao
ano velho e saudamos o ano novo
que logo vai começar. 

 

No “NATAL” comemoramos a vinda
de Jesus, semeador divino do amor
entre os homens, e com suas luzes,
cores, cantos e costumes nossos
corações transbordam de alegria
pelas oportunidades de
confraternizar com as pessoas
amigas, de dar ou de receber
demonstrações de afeto,
continuando a cultivar sementes do
amor. 
 
Ao darmos “ADEUS ANO VELHO”
fazemos um balanço do que
aconteceu durante o ano,
valorizando os fatos positivos e os
planos realizados e reavaliando as
metas que não puderam ser
atingidas; todas aquelas situações
menos agradáveis devem receber
um tratamento para não permitir que
atrapalhem as lembranças positivas.
 
Ao saudarmos “FELIZ ANO NOVO”
desejamos a todos um “Próspero
Ano Novo”, porque o sentimento que
predomina é a “Esperança” e esta
necessidade de acreditar no futuro é
que tem movido a humanidade. 
 
Como rotarianos temos uma boa
oportunidade de: 

DEZEMBRO – MÊS DO AMOR E DA ESPERANÇA 

 Plantarmos sementes do amor
em nossos corações, na família e
na comunidade, participando
com alegria em todas as
festividades; 

 Semearmos sementes de
esperança através de nosso
exemplo e com ações que
permitam diminuir as
necessidades da comunidade,
junto com tantas entidades e
tantas pessoas de boa vontade; 

 Cultivarmos sementes de fé na
humanidade, desenvolvendo e
participando de atividades que
promovam a paz e a
compreensão entre os povos. 

 
Como ainda há muito a ser feito para
que as sementes de amor  sejam
semeadas e cultivadas com carinho
entre os povos, vamos redobrar
nossos esforços e refazer nossos
planos de difundir a esperança entre
os homens, para que no próximo
ano tenhamos um crescimento
vigoroso desta plantação e que seus
frutos alimentem a paz e a
compreensão de toda humanidade. 
 
 

David e Letícia Titton
 

Dezembro - 2002 

Dólar Rotário: 

 R$ 3,55 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A ORIGEM DA ÁRVORE DE NATAL* 
 

A “Árvore de Natal”, conhecida em algumas regiões da Europa como a “Árvore 
de Cristo”, desempenha papel importante na data comemorativa do Nascimento 
de Nosso Senhor.  
 

Os relatos mais antigos que se conhecem acerca da Árvore de Natal datam de 
meados do século XVII, e são provenientes da Alsácia, encantadora província 
francesa.  
 

Descrições de florescimentos de árvores no dia do nascimento de Nosso Senhor 
Jesus Cristo levaram os cristãos da antiga Europa a ornamentar suas casas com 
pinheiros no dia do Natal, única árvore que nas imensidões da neve permanece 
verde.  
 

A “Árvore de Natal” é um símbolo natalino que representa agradecimento pela 
vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 
  

O costume de preparar este belo complemento do presépio foi passando de 
vizinhança em vizinhança, alcançando hoje até países onde a neve é um 
fenômeno desconhecido.  
 

* Francisco José F. Braga Rolim 
Frederico R. de Abranches Viotti  

 Extraído do site: http://www.lepanto.org.br/ArvoreNat.html  

QUADRO SINÓPTICO DAS REUNIÕES 
DATA FATOS RELEVANTES FREQ. 

26/11 

 Entrega de doações da FAR para as seguintes 
Instituições: Casa Irmãos Orinitas, União Paranaense de 
Assistência ao Excepcional e Congregação Dom Orione. 

 Indicação e aprovação por aclamação  do companheiro 
José Eugênio Bonjuor, como Presidente do RCC Oeste 
para a gestão 2004/2005.  

 Conselho diretor decide cancelar as reuniões ordinárias 
do Clube programadas para os dias 24 e 31 de 
dezembro. 

71,11% 

03/12 

 Palestra com o sr. Norman de Paula Arruda, 
Superintendente em Curitiba do Instituto Superior de 
Administração e Economia – ISAE , da Fundação Getúlia 
Vargas. O palestrista discorreu sobre as transformações 
por que passa o mundo atual, as quais estão baseadas 
na informação e no conhecimento. 

 Realizado um minuto de silêncio pelo falecimento do ex-
Reitor da UFPR, Riad Salamuni, pai do companheiro 
Paulo Salamuni e pelo falecimento do Sr. João Borsari, 
pai do governador Francisco Borsari Neto. 

 Presidente cumprimentou a companheiro Heloisa, autora 
do Projeto Justiça Solidária, o qual recebeu o Prêmio 
Qualidade Brasil, concedido pelo International Service 
Quality, recebido no dia 23 de novembro. 

73,00% 

10/12 

 O Major da Polícia Militar Roberson Luiz Bondaruk, 
profere palestra sobre o Programa de Policiamento 
Comunitário, que está sendo implantado em carater 
experimental em Curitiba. O Programa tem por objetivo 
reduzir a desordem percebida, reduzir o crime e o medo, 
melhorar a satisfação com o serviço policial, melhorar a 
condição geral de vida no bairro, fortalecendo também a 
auto-estima do policial. 

75,00% 
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