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O COMPANHEIRO 

Neste mês de maio os
rotarianos do nosso distrito
estão convidados para
participar da “Festa da
Colheita”, na “XVIII
Conferência do Distrito 4730”
que será realizada de 16 a 18
deste mês, em Ponta Grossa,
quando será distribuído entre
toda a comunidade rotária, os
frutos do que foi semeado
neste período que vivemos o
lema “Plante Sementes do
Amor”.  
 
Como nosso Governador
Galera chamou a atenção, a
colheita:  
 
• significa a ação de colher os
produtos, os produtos colhidos
durante uma estação, o que se
recebe, se ajunta.  
• representa um momento
mágico, o final de um ciclo que
começa com a fertilidade e
encerra-se com a abundância,
comemorado desde tempos
imemoriais pelos homens. 

MAIO: FESTA DA COLHEITA 

Como neste ano procuramos
plantar sementes do amor em
nossos corações, na nossa
família, em nosso clube e na
comunidade, nesta festa
poderemos compartilhar os
frutos da nossa atuação com
todos os companheiros do
distrito e participar da
oportunidade de conhecer e
desfrutar dos resultados dos
trabalhos de toda nossa
comunidade rotária.  
 
Nesta missão de semear o
amor, semente que não tem
recebido muita atenção nestes
últimos tempos, a comunidade
rotária distribuiu e cultivou
muitas árvores de paz e
compreensão entre os homens
e entre os povos, que devem
frutificar e disseminar muitas
sementes de esperança para a
humanidade.  
 
Nesta festa teremos uma
programação organizada com
especial atenção, com recepção

da comitiva do Representante
do Presidente de RI no Portal
da Cidade às 16h de Sexta,
seguida de Abertura Solene no
Clube Guaíra, às 20h seguida
de Coquetel. No mesmo local
teremos abertura e os trabalhos
a partir das 08h de Sábado,
com um Banquete com o
Governador às 21h; No
Domingo os trabalhos têm início
com um Culto Ecumênico as
08h e encerramento previsto
para as 12h. 
 
Vamos participar desta festa e
da confraternização rotária que
envolve o evento, para que o
sentimento rotário que já
semeamos em nossos corações
receba um novo alento e cresça
vigorosamente, como as
sementes de amor que temos
plantado e iremos plantar
durante toda nossa existência.  
 
David Cezar Titton - Presidente
RCC Oeste 2002/2003 

 

Maio 2003 

Dia 06 - Reunão 2301 
Comp. Ivo Arzua – 

Homenagem às mães 

Dia 13 - Reunião 
2302 

Conheça a profissão 
de seu companheiro - 

Alexandre Bastos 
Penteado 

Dias 16, 17 e 18** 
XVIII Conferência 
Distrital em Ponta 

Grossa 

Dia 20 - Reunião 
2303 * 

Palestra Prof. Dr. José 
Luiz de Andrade Neto 
- Pneumonia Asiática 

Dia 27 - Reunião 
2304 

Festiva com a 
presença dos 

cônjuges 

* Reunião do 
Conselho Diretor 

 

Maio / 2003 

Dólar Rotário: 

 R$ 3,00 

MAIS UM COMPANHEIRO
 
O Presidente Titton procedeu à posse no Clube do novo companheiro Alexandre Bastos Penteado,
como sócio representativo na classificação Magistério – Línguas. Alexandre fez a leitura dos
objetivos do Rotary e pronunciou seu juramento. O novo membro teve o companheiro Guido como
padrinho. 

XVII CONFERÊNCIA DISTRITAL
A XVIII Conferência Distrital, que teve como tema a “Festa
da Colheita”, contou com a participação efetiva de nosso
Clube. O companheiro Karam foi um dos palestrantes,
enfocando a questão do Desenvolvimento do Quadro Social.
O companheiro Estefano foi o responsável pelo protocolo.
Outro fato relevante, foi o prêmio recebido pelo RCC Oeste,
por ter angariado a segunda maior contribuição do Distrito à
campanha contra a pólio. O Distrito 4730 foi o quarto maior
contribuinte nacional à campanha. 
Durante a Conferência, foram sorteados dois Títulos Paul
Harris, sendo que  o RCC Oeste foi contemplado com um
dos títulos, para sorteio entre seus membros. Em sorteio,
realizado durante a reunião, o companheiro Alexandre foi
contemplado. 

PROVA QUÁDRUPLA 
 

A Prova Quádrupla do que 
nós pensamos dizemos ou 
fazemos: 
1. É a VERDADE? 
2. É JUSTO para todos os 

interessados? 
3. Criará BOA VONTADE e 

MELHORES 
AMIZADES? 

4. Será BENÉFICO para 
todos os interessados? 
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Na definição do Rotary: O
Rotary é uma organização de
lideres de negócios e
profissionais, que prestam
serviços humanitários,
fomentam um elevado padrão
de ética em todas as
profissões e ajudam a
estabelecer A PAZ E A BOA
VONTADE NO MUNDO. 
 
No Objetivo, que pretende
“estimular e fomentar o Ideal
de Servir como base de todo
empreendimento digno,
promovendo e apoiando:
através de quatro itens; no
primeiro, o desenvolvimento do
companheirismo no segundo, o
reconhecimento do mérito de
toda ocupação útil no terceiro ,
a melhoria da comunidade pela
conduta exemplar no quarto , a
aproximação dos profissionais
de todo o mundo, visando a
consolidação das boas
relações , da cooperação e da
paz entre as nações.” 
 
Na missão do Rotary
International: na construção de
um mundo melhor, enfatizando
as atividades de indivíduos e
grupos prestadores de
serviços, que melhorem a
qualidade de vida, protejam a
dignidade humana, promovam
elevados padrões éticos e
tragam a compreensão e paz
mundial. 
 
Logo após a fundação em
1905, o ideal de Servir
começou a tomar forma; a
convicção de que os negócios
poderiam ser encarados como
um meio de servir à sociedade.
Já na convenção de 1910, foi
proposto o lema: 
 
Mais se beneficia quem melhor 

serve. Dar de si antes de 
pensar em si. 

 
Em 1911 , com a fundação de
um clube em Winipeg, no
Canadá e outro em Dublin na
Irlanda, o Rotary tornou-se
internacional e o seu
envolvimento no papel de
pacificador foi uma
conseqüência natural. Na sua
Carta Mensal de fevereiro
deste ano o GOV. Waldemar

Armesto, distrito 4430 – São
Paulo, enumera
cronologicamente: 
 
EM QUASE UM SÉCULO DE
ATIVIDADES, ROTARY TEM
exercido o papel de pacificador,
com afinco e regularidade,
como se pode verificar: 
 
No Inicio da primeira guerra
mundial , a Convenção
Internacional de 1914 adotou
uma resolução chamando para
uma conferência Internacional
pela paz e pedindo aos
rotarianos que apoiassem
movimentos pela paz
Internacional; 
 
Em 1917, no auge da primeira
guerra, na Convenção de
Atlanta, Arch Klumpf propôs o
estabelecimento de um fundo
de dotações ”para fazer o bem
no mundo”, o qual seria o
embrião da nossa Fundação
Rotina; 
 
Na Convenção de 1922 os
delegados aprovaram a adição
da PAZ no objetivo do Rotary.
Apesar de mais tarde o objetivo
ter sido escrito de forma
diferente a linguagem original
sobre a paz permanece
inalterada até hoje; 
Em 1939, a revista The Rotarian
publica o primeiro de 160
artigos sobre a PAZ, escritos
por personalidades notáveis,
como Ghandi e George Bernard
Shaw; 
 
Em 1942, a Conferência da PAZ
em Londres serve como
precursora para a fundação da
UNESCO; 
 
Em 1945, em São Francisco,
rotarianos ajudam a escrever a
carta de constituição da ONU; 
 
Em 1981, Rotary estabelece o
“Prêmio Rotary pela
Compreensão e Paz Mundial”; 
Em 1999, Rotary lança os
Centros Rotary de Estudos
sobre a Paz e Resolução de
Conflitos. Os primeiros
candidatos selecionados há
dois anos atrás, já estão
concluindo seus estudos para
atuarem na mediação de

conflitos. 
 
Na sua atuação os Rotary Clubs
não devem empreender
qualquer esforço coletivo para
influenciar governos, assuntos
mundiais ou linhas políticas
internacionais, mas devem
Incentivar o desenvolvimento de
uma visão esclarecida e
construtiva de cada rotariano.
Como sempre, de uma maneira
ativa e positiva. 
 
Cada rotariano: 
 
Contribuição pessoal para a
realização do ideal preconizado
na 4a. avenida e seja um
cidadão leal e servidor. 
 
Além do patriotismo nacional,
assume a sua parcela de
responsabilidade pela
promoção da compreensão e
paz internacionais. 
 
Resiste a qualquer noção de
superioridade nacional ou racial.
 
Defende a integridade da lei e
da ordem para preservar o
direito da pessoa, para que
todos possam expressar e
desfrutar a liberdade de
pensamento, de expressão e de
resolução, bem como a
ausência de perseguição,
agressão e medo. 
 
 
 
* Hilton Dacio Trevisan - gov.
72/73. Palestra proferida na
reunião do clube Curitiba Oeste
em 29 de abril de 2003 
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