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O COMPANHEIRO 

A rica história do Curitiba
Oeste, celeiro de grandes
personalidades da vida
pública paranaense, me
trouxe uma enorme
responsabilidade, quando
fui convidado a assumir a
presidência. 

 

Tendo vivido minha vida
profissional quase toda
dentro de um banco de
fomento, acostumei-me a
orientar os empreendedores
a sempre iniciarem um novo
negócio com planejamento.
 

Paralelamente, a função de
secretário distrital exercida
em 2001-2002, abriu meu
horizonte para programas,
projetos e ações de
sucesso que até então eu
pouco ouvira falar em
nossas reuniões ordinárias.
 

Com esse espírito, já no dia
10 de setembro de 2002
realizamos a primeira
reunião para elaboração de
um esboço de planejamento
para o ano-rotário 2003-04.
De lá até hoje, foram muitas
reuniões, consultas,
telefonemas, composição
do conselho diretor,
convites à participação nas

Companheiros Solidários 

diversas comissões, fixação
de metas, definição da
programação das reuniões,
sugestões, revisões, e,
chegamos a um conjunto de
propostas que estamos
repassando a cada um dos
companheiros do Curitiba
Oeste, para apreciação e
efetivo engajamento.  
 
Trata-se de um documento
para  orientar o trabalho de
cada companheiro durante
todo o ano-rotário.
Procuramos dar espaço a
todas as oportunidades de
servir propostas pelo
presidente de RI Jonathan
Majiyagbe e pelo governador
Ernani Brescianini,
contemplando 
principalmente a valorização
da família rotária.
Esperamos obter a adesão
de todos os familiares em
pelo menos 5 reuniões
festivas do nosso clube. 
 
Queremos também contagiar
as esposas de
companheiros com a
proposta do Projeto Iluminar
de alfabetização. Esse
projeto necessitará da ajuda
de todas as pessoas que
tiverem amor disponível. 
 

No ano que passou
perdemos sócios, 3 dos
quais por falecimento.
Nosso objetivo,
reverenciando a memória de
todos que se dedicaram à
construção da história deste
clube, é, além de manter
nosso quadro de
associados, trazer novos
companheiros  para que
inflados pelo ideal de servir
possam levar adiante o
sonho de Paul Harris. 
 

Todas essas metas contudo,
só serão concretizadas, se
ao final do ano-rotário cada
um dos atores/companheiros
solidários tiver feito a sua
parte.  
 
Nesse sentido peço a cada 
companheiro que: 

o Abra o seu coração!  
o Faça que estes

projetos sejam
realizados ! 

o Dê a Mão ao seu
Clube! 

o Dê a Mão à sua
Comunidade! 

o Dê a Mão ao Próximo!
 

Carlos Gilberto Machado
Presidente

RCC Oeste

 

Julho 2003 

Dia 01 - Reunião 2309 

Aprovação Planos e 
Orçamento do Clube 

Dia 08 – Reunião 2310 

Concurso Freqüência 

Dia 15 – Reunião  2311 

Palestra sobre “Política 
de Saúde Pública no 

Estado do Paraná” com: 
Dr. Cláudio Murilo Xavier 

Dia 22 - Reunião 2312* 

- Apresentação e Posse 
de novos sócios 

- Intercâmbio Jovens – 
Rosane Cátia Guerini 

Dia 29 - Reunião 2313** 

Apresentação Projeto 
Iluminar 

Reunião com Cônjuges. 

* Reunião do Conselho 
Diretor (13:30h) 

** Reunião com voluntárias 
interessadas no Iluminar 

(13:30) 

Julho / 2003 

Dólar Rotário:  R$ 2,90 

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? 

Precisamos de sua Oração
Nosso companheiro Estefano, que ainda na noite de
terça-feira [dia 24/06] orou e pediu por todos nós,
necessita agora das nossas orações. Vamos, numa
corrente de fé, pedir que o Senhor de todas as crenças
dirija as mãos dos médicos que estarão devolvendo a
saúde ao nosso querido companheiro.  
 

É hora de  dar a nossa mão  também à nossa
companheira Heloisa, à Ana Paula e ao André. 
 

Reprodução e-mail recebido do Presidente Machado

Dê a Mão ao Próximo 
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Valmir Carlos Trindade 
9142 0277 

trindade@ttca.com.br  

Ade Majiyagbe morreu no dia 6 de junho, na Inglaterra, após ter sofrido enfarto algumas
semanas antes. A mulher do novo presidente do RI, conhecida e admirada em todo o
mundo rotário por seu carinho, alegria e dedicação ao Rotary, participava ativamente da
organização Inner Wheel da Nigéria e serviu no conselho diretor internacional da entidade.
Ade deixa um filho, John. Ao lado de Jonathan, Ade Majiyagbe era presença constante em
eventos e convenções do Rotary.  

[Extraído do Brasil Rotário On-line]

XVIII Assembléia Distrital 
Aconteceu no dia 08 de Junho, nas dependências da Reitoria da UFPR, a XVIII
Assembléia Distrital - Distrito 4730. O evento foi organizado e conduzido pelo Rotary Clube
Cidade Ecológica. Com a participação de mais de 700 pessoas, o encontro foi um
sucesso. Durante o evento foi apresentado o Governador Eleito, Ernani Augusto
Brescianini, o Conselho de Governadores e o novo lema para o ano rotário 2003/04 – Dê a
mão ao próximo. O hino alusivo ao novo lema, foi apresentado e cantado por todos os
presentes. Após um dia inteiro de atividades [palestras e treinamentos], o evento foi
encerrado com a belíssima apresentação do Coral Sanepar. 

Toma Posse Novo Conselho Diretor 
Tomou posse, no dia 24 de Junho, o novo Conselho Diretor 2003/2004, presidido pelo
Companheiro Carlos Gilberto Machado. O evento transcorreu nas dependências do Buffet
Ilha do Mehl. O ato solene de transmissão de cargo, contou com a presença do
Governador Eleito, Ernani Augusto Brescianini. O Presidente Machado, em seu discurso
de posse, destacou seus objetivos e planos e conclamou a todos para que cada
companheiro: “Dê a Mão ao seu Clube, Dê a Mão à sua Comunidade, Dê a Mão ao
Próximo.” 

Durante a reunião do dia 16/06, a intercambista Loette, se despediu do Clube e recebeu,
das mãos do então Presidente Titton, como lembrança, um livro sobre o Paraná. A
intercambista agradeceu pelo agradável convívio com os companheiros do Clube que
usufruiu durante seu período de intercâmbio estudantil e declamou uma poesia, de sua
autoria, em que mostra a emoção que sentiu durante este ano que passou no Brasil. 

Loette se despede 

YEP - Seminário sobre intercâmbio de jovens
Estará ocorrendo no dia 12/07, na sede da Sociedade de Amigos da
Cultura Ucraina, às 9:00h, o seminário “Nuances e variáveis do Programa
de Intercâmbio de Jovens”, promovido pelo Programa de Intercâmbio de
Jovens do Distrito 4730. Através deste evento serão disseminadas
informações e idéias úteis e essenciais para o sucesso do Programa de
Intercâmbio.  

O Programa tem seu início com o Processo Seletivo nos Clubes e indicação dos jovens
estudantes candidatos à Seleção Distrital, para o ano rotário agosto de 2004 e janeiro de
2005, que será realizada em setembro próximo. 

Parabéns ao companheiro Adélcio
Nosso Clube parabeniza e deseja muito sucesso ao companheiro Adélcio
Volpi, por sua nomeação como Ouvidor da Copel, cargo este, subordinado
diretamente à presidência da empresa. 


