O COMPANHEIRO
DISTRIBUIÇÃO
18 DE MARÇO DE 2003
Nº 498 – Março / 2003 - ANO 45
ROTARY CLUB DE CURITIBA OESTE – FUNDADO EM 25/02/1958

Veja nesta Edição:
“45 anos de Fundação”
homenagem aos
fundadores
Oração Ecumênica
proferida pelo
Governador Hilton
Trevisan, durante festiva
aniversário doClube
Quadro Sinóptico das
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“Quem sou Eu” Poema
de autoria da D. Dinah,
esposa companheiro
Jules.

MARÇO
Dia 04

Carnaval: Reunião
cancelada
Dia 11 - Reunião 2293

Intercambista Ana Lotte
falará sobre sua
experiência no Brasil
Dia 18 - Reunião 2294

Palestra Presidente
Tecpar – Dr. Mariano de
Matos Macedo
Dia 25 - Reunião 2295

Palestra Prof. Dr.
Vinicius Milani Budel "Diagnóstico precoce e
qualidade de vida em
doenças de mama".
* - Reunião do Conselho
Diretor

Março / 2003
Dólar Rotário:

R$ 3,45

45 ANOS DE FUNDAÇÃO
No dia 25 de fevereiro proximo passado, nosso Clube completou 45 anos de fundação. Ao
longo deste tempo, vários companheiros se revezaram na coordenaçao dos trabalhos do
Clube. Alguns já partiram, muitos outros
continuam entre nós, honrando-nos com
suas presenças e valiosas contribuições
no dia a dia do Clube. Homens honrados
e referência em suas atividades e
profissões, escreveram a história do
Rotary Club de Curitiba Oeste, com
brilhantismo e galhardia.
Na exposição de fotos e documentos,
apresentada
no
dia
da
Festiva,
observamos a evolução histórica do Clube
e suas várias conquistas, obtidas
mediante a liderança de companheiros
Sócios Fundadores, da esquerda para direita, batalhadores e preocupados com as
presentes na Festiva: Hilton Dácio Trevisan, questões humanitárias. A eles e a todos
Guido Arzua, Duílio Nigro Samways e Kurt os rotarianos que com eles participaram,
Strobel.
ao longo desta jornada, devemos
expressar reverências e gratidão e, inspirados em suas ações e linha de conduta, continuar
fazendo do Curitiba Oeste um Clube comprometido com as questões humanitárias,
auxiliando aqueles que, em função dos infortúnios da vida, necessitam de ajuda e apoio para
deter o minimo de dignidade humana. O COMPANHEIRO rende homenagens aos
fundadores e a todos aqueles que conduziram o Curitiba Oeste à atual condição de
destaque no meio rotário e na comunidade onde atua.

ORAÇÃO ECUMÊNICA alusiva aos 45 anos do Curitiba Oeste 1
Senhor,

de agradecer

Estamos reunidos nesta data tão
importante e festiva para o nosso
Clube, quando ele completa seus 45
anos de fundação.

Agradecer aos companheiros falecidos, que nos
deixaram exemplos de inspirada vida rotária e pela
sua contribuição ao crescimento e prestígio do
Clube.

Quanta atividade rotária, quanto
congraçamento, quantos programas,
projetos, vivência rotária, amizade,
companheirismo.

Agradecer aos integrantes do nosso Quadro Social,
que representam um elenco de rotarianos
compenetrados e motivados e inspirados para
servir.

Podemos nos orgulhar do nosso
Curitiba Oeste, absolutamente fiel à
sua afiliação ao Rotary Intenational,
seu
objetivo,
e
norma
de
procedimento.

A dignidade exemplar do passado, nos impele
decididamente – olhar para frente, para o futuro,
com coragem no coração, com fé no criador e em si
mesmos, para a busca e construção de um mundo
melhor, mais justo e digno para todos.
Obrigado Senhor.

Por tantos anos de contínua
atividade e realizações, pelo prazer
e orgulho de pertencer a este
destaca do Clube, é chegada a hora
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Hilton Dácio Trevisan – Fundador e Governador –
1972/1973.
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FREQ.

Reunião Festiva, alusiva aos 45 anos de fundação do
Curitiba Oeste.
Realizada exposição no saguão da FUR, com
documentos, reportagens e fotografias registrando a
história do RC Curitiba Oeste.
Companheiro Nerlan, faz retrospectiva da vida do clube,
relatando as atividades de cada Presidente e suas
principais realizações.

-

Companheiro Bardall comunica que será realizado novo
sorteio para os jantares domiciliares de companheirismo,
sendo que as inscrições estãoabertas.
Companheiro Trevisan apresentou informação rotária
sobre programa para reduzir baixas no quadro social e
outros assuntos. Enfatiza a importância de manter a
freqüência das informações rotárias nas reuniões.
Apresentação intercambista Anne Lotte, sobre seu país
(Holanda) e sua experiência de vida no Brasil.

77,27%

QUEM SOU EU?
Reuniões todas as
Terças-feiras
às 12:00h
R CORONEL ADYR
GUIMARAES, 400
CEP: 82.200-510.
AHU
CURITIBA - PR

Telefone:
(0xx41) 252-5161

Eu sou aquela criança triste, franzina, desamparada, que perambulando pelas ruas,
deseja um afago, um sorriso, um aperto de mão...
Eu sou aquele jovem sem rumo, apático, incompreendido que, caminhando pela estrada
da vida, procura um ancoradouro seguro para se abrigar...
Eu sou aquele idoso, alquebrado, de cujo semblante envelhecido, torna-se visível à
vontade férrea de viver...
Eu sou aquela mãe caridosa, bondosa, que ao anoitecer, embala seus filhos, com doces
cantigas de ninar...
Eu sou aquele pai, sempre presente, que muitas vezes resmunga, mas deixa brotar
aquele sorriso de ternura, e aquela lágrima de alegria...
Eu sou aquele avô querido, que com seus braços estendidos, espera o beijo e o afago de
seus netos...

Estamos na Internet
Visite-nos:
www.rotary4730.org.br/
rccoeste

Eu sou aquela vovó, do século XX, que contando histórias, ajuda a desabrochar as flores
do seu jardim...
Eu sou aquela família feliz, que se reúne, que se confraterniza, que é condescendente, e
que no redemoinho da vida, sempre está perto da nau salvadora...
Eu sou o sol que aquece, a lua que embala todos os sonhos, as estrelas que cintilam no
firmamento...
Eu sou o regato que serpenteia na planície, as aves que gorjeiam na primavera, as
árvores que se desnudam a cada outono...
Eu sou o mar quebrando na praia, trazendo com o bater de suas
ondas, a brancura que enleva...

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

Eu sou a PAZ, A ESPERANÇA, O AMOR, A FRATERNIDADE ,e seria muita felicidade
se pudesse estar em todos os lares, em todos os rincões da terra, semeando : A
ALEGRIA DE VIVER.
Dinah Lunardelli Salomon
Advogada
e-mail: julessalomon@aol.com.br

Caso queira publicar alguma mensagem, artigo ou qualquer notícia, entre em contato através do telefone ou

e-mail ao lado. Colabore para tornar nosso Boletim mais útil e interessante.

