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09 – 10 e 11 de Maio de 2003.
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RYLA,
abreviação
da
expressão inglesa Rotary
Youth Leadership Awards,
pode ser interpretada como
Seminários de Rotary para
Jovens Líderes ou traduzida
como Prêmio Rotary de
Liderança para a Juventude.
É um encontro de jovens –
promovido pela governadoria
de um distrito rotário – que

Rotarycycle

Dia 01 – Reunião 2296
Relatório PETS Machado
Dia 08 - Reunião 2297
Intercambista Camila
partirá para a Índia no
próximo mês
Dia 15 - Reunião 2298 *
Páscoa – Pastor Oswaldo
Soeiro Emrich
Dia 22 - Reunião 2299
Revista Rotária – Comp.
Nerlan

os dias 9 e 11 do próximo
mês. Segue uma extensa
programação com muitas
atividades. A programação
completa pode ser obtida
junto
ao
Companheiro
Adélcio, na Secretaria de
nosso Clube ou ainda,
através do site do Distrito
4730,
em
http://www.rotary4730.org.br.
O evento ocorrerá nas
dependências da Academia
da
Polícia
Militar
do
Guatupê. Participe!!!

XVIII Conferência Distrital

Aos amantes do
motociclismo.
ABRIL 2003
Mês da Revista Rotária

congrega líderes de grupos
de jovens das mais diversas
organizações (esportivas e
de aventura, religiosas, de
serviço, beneficentes, etc.,
inclusive escotismo, Interact
e
Rotaract)
para
um
seminário de uma semana,
do qual consta uma série de
reuniões de trabalho e
discussões
em
grupo,
supervisionadas por pessoas
experientes, rotarianos ou
não,
especialmente
convidadas. O VII RYLA do
nosso Distrito ocorre entre

16 a 18 de Maio – Ponta Grossa.

Conclamamos
os
companheiros motociclistas
participantes do grupo de
companheirismo
“Rotarycycle,” e todos os
rotarianos
amantes
do
motociclismo para, no dia
16/05, quando da abertura
da
XVIII
Conferência
Distrital, participarem de
passeio. Mais informações,
manter contato com a
Companheira Ilian, através
do fone: 9994 3761.

Através do seu segundo
comunicado, a Comissão
Organizadora
da
XVIII
Conferência do Distrito 4730,
sob a batuta do Governador
Waldyr
Vergani
Galera,
convida
a
todos
os
rotarianos a participarem,
nos dias 16, 17 e 18 de maio
de
2003,
da
XVIII
Conferência do Distrito
4730. Segundo a Mensagem
dos membros da Comissão,
“acreditamos que muitas
sementes foram até agora

plantadas, e com muito
amor,
pelos
nossos
companheiros
e
companheiras em Rotary.
Está chegando a hora de
colhermos os frutos dos
serviços
prestados
nas
diversas Avenidas e mostrálos em nossa Conferência.
Esperamos de todos um
entusiasmo muito grande e
participação integral em todo
o
evento.“
Maiores
informações na Secretaria
do nosso Clube.

Dia 29 - Reunião 2300
Festiva com a presença
dos cônjuges
* - Reunião do Conselho
Diretor

Abril / 2003
Dólar Rotário:

R$ 3,40
Figura extraída do site do Rotary Club do Rio de Janeiro
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FATOS RELEVANTES


Presidente Titon informa que foram distribuídas 47 bolsas pelo Rotary
Inernational no valor de total de R$ 4.700,00, distruídas entre a Escola
Paula Gomes e Don Corioni e, 160 uniformes para a Fundação Júlio
Moreira.
O Presidente Titon informa que foi comunidado ao Rotary International a
arrecadação de R$ 4.300,00 em favor da campanha da Pólio.

70%

Palestra com a Interactiana Camila, que apresentou seus agradecimentos
ao RC Oeste, pela oportunidade do seu intercambio e também pela
contribuição que a convivência em Rotary proporcionou ao seu
crescimento pessoal. Falou sobre a sua futura viagem de intercâmbio à
Índia, processo de seleção e expectativas quanto ao intercâmbio.

74%



Palestra com o Pastor Evangélico Osvaldo Soeiro Emrich, sobre a
Páscoa.

72%



Edg Antonio Hallage convidou a todos para a solenidade em que estará
presente o EPRI e atual Chairman da Fundação Rotária, Glen W.
Kinross, em sua visita ao Projeto Casa Fácil do Distrito 4730, o qual
contemplou distribuição de casas a famílias carentes e, do qual o RCC
Oeste participou com a construção de 5 casas. A solenidade ocorrerá no
próximo dia 5 de Maio.
Companheiro Nerlan apresentou conteúdo da revista Rotária do mês de
Abril/2003, comentando as principais matérias.
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77%

Ocaso da Vida, do Amor, da Esperança
Por Dinah Lunardelli Salomon
Como são divergentes os ocasos... Como podemos visualizá-los?
A natureza nos é pródiga. O nosso astro Rei o Sol resplandece a cada ocaso. Suas résteas coloridas,
como que pinceladas glamurosas do pintor, adornam o horizonte, tomando-o multicores.
E o ocaso da vida? Como será? Quando estará entre nós?
Já não possuímos o róseo nas maçãs do rosto; nossa pele antes alva, lisa, vai formando pregas, que
revelam impiedosamente, os tempos longínquos da nossa infância, adolescência e juventude Nos olhos
aquele brilho cintilante, pouco a pouco vai se ofuscando, quase nos impedindo de ver o prateado da lua
e a beleza transluzente das estreIas.
Toma-se difícil caminhar. Nossos passos parecem prolongar o caminho de ida, e se não tivermos uma
mão estendida para nos amparar, somos forçados a parar: reclamando ajuda.
E o Ocaso da vida com muitas saudades, lembranças e a alegria compartilhada com vitórias, temores,
ilusões...
E o Ocaso do amor?
Este jamais irá perecer. Nasce conosco, vem aderido ao nosso ser e por mais longa, sinuosa e
temerosa que seja a estrada da vida, estaremos alimentando-o passo a passo, minuto a minuto,
fazendo-o crescer e solidificar-se.
Nossos cabelos tomaram-se brancos, mas nos seus fios cor de prata, existe ainda a magia da vida, da
ternura, da confiança. Nossas mãos já se tornam trêmulas, mas ainda nos resta aquele gesto de
afago,de carinho e de agradecimento a Deus.
Ocaso da Esperança
Esta devera ser sempre nossa companheira inseparável.
Ilumina nosso caminho, norteia nossos passos, equilibra nossa mente e que não nos abandone, para
que possamos viver, sonhar e caminhar para o OCASO DA VIDA, com firmeza, galhardia, revivendo
todos os momentos como se hoje, estivéssemos nascendo..

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

Telefone:
(0xx41) 252-5161

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

NOTA DE FALECIMENTO
Comunicamos, com pesar, o falecimento, de José
Diogo, filho do nosso Governador Waldyr Vergani
Galera e Terezinha.

Responsável Boletim
Está disponibilizado no site do Distrito 4730:
www.rotary4730.org.br, página para condolências.
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