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

nvolvimento do Quadro Social 
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O Curitiba Oeste, por ser
um dos mais antigos
clubes do distrito,
contabilizou um
inestimável acervo de
serviços prestados à
comunidade, fruto da
persistente e profícua
atuação de seus
integrantes. 
 
Ao longo de seus 45

nos de existência seus
undadores conseguiram
gregar novas e ativas

ideranças 
rofissionais que, a cada
ova admissão, traziam
ovas mãos para dividir

as tarefas em prol da
comunidade, que sempre
se multiplicavam. 
 
Fruto desse crescimento
o Curitiba Oeste chegou
a somar no inicio dos
anos 90 mais de 100
associados.  
 
O crescimento da cidade
fez também com que
surgissem novos clubes
e o Curitiba Oeste
testemunhou o
nascimento de cerca de
30 novos clubes na
região metropolitana de
Curitiba, facilitando a
 posse no dia 2
nheiro Eclair. Ele é 
 de Motores, tem 
Aparecida Moraes F
orcedor do Atlético 
ogar Bocha e Truco.
alocação de novos sócios
nas unidades rotárias
recém criadas. 
 
Não somos eternos em
nosso planeta, e a nossa
nominata deste ano, em
sua pàgina 7,
homenageia "in
memorian" 39 dos 40
companheiros que já nos
deixaram. Que clube
brilhante Deus recebeu
em seus eternos
domínios. 
 
Cabe a nós, os 60 que
aqui ficamos, perseverar
pela manutenção dos
ideais que inspiraram os
nossos fundadores,
estendendo a mão aos
profissionais que ainda
não tiveram a
oportunidade de servir, e
que como líderes em
nossa comunidade estão
apenas à espera do
nosso convite para juntar
suas mãos às nossas,
mostrando-nos novas
perspectivas, trazendo-
nos a energia necessária
para a continuidade do
trabalho. 
  

Lembremo-nos também
que a proporção de
2 de Julho, último, o
empresário do ramo de
48 anos, casado com
rancisco da Silva, cinco

Paranaense e tem como
 

ulheres em nosso clube
 ainda muito pequena. 

 
É certo que devemos
razer para o nosso
onvívio todos aqueles
os quais identificarmos
s atributos de liderança

e a disponibilidade para o
serviço rotário, porém,
não podemos nos
esquecer da necessidade
de equalizarmos os
nossos números, ou seja,
mulheres e jovens serão
muito bem vindos. As
mulheres pela dedicação
e capacidade ilimitada de
distribuir amor
compatibilizando-se 
especialmente com os
serviços à comunidade, e,
os jovens pela
necessidade de
formarmos a base do
Curitiba Oeste do futuro. 
 
Como numa corrida de
revezamento, 
necessitamos trazer
agora aqueles que
passarão o bastão às gerações
que nos sucederão. 
 

Carlos Gilberto Machado
Presidente
Agosto - mês que Rotary International dedica ao
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? 
 
Agosto 2003 

Dia 02 

eminário Distrital de DQS 

ia 05 –Vice-Presidência 

Dia do Convidado 
oordenação Kampmann 
lestra: EGD Hilton Dácio 

Trevisan 

Dia 12 – Internos 

ita do Governador Ernani 
Augusto Brescianini 

Homenagem aos Pais 
Reunião com a Família 

Dia 19 - Profissionais* 

rograma Apresentação e 
Posse de novos sócios 

Dia 26 - Comunidade 
Transferida para o dia 

Agosto (Clube Concórdia - 
njunta com o RC Curitiba 
rte em comemoração ao 
quicentenário do Paraná) 

Dia 31 

Seminário Distrital da 
Fundação Rotária 

eunião do Conselho Diretor 
(13:30h) 

Agosto / 2003 
osse de novo Companheiro
4. Será BENÉFICO para 
todos os interessados? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DATA FATOS RELEVANTES FREQ. 

01/07 

 Ex-Presidente Titon fez homenagem aos vinte e um companheiros que 
obtiveram 100% de freqüência em sua gestão (2002/2003), entregando-
lhes distintivo. 

 Apresentado e aprovado Plano de Metas 2003/2004. 
 Apresentado e aprovado Orçamento para ano rotário 2003/2004, com 

nova mensalidade fixada em R$ 100,00. 
 Anunciada homenagem da Câmara Municipal ao Presidente Machado e 

ex-Presidente Titon. 

76,19% 

08/07 

 Grupo dos Rotarycicles, coordenado no Paraná, pela Companheira Ilian, 
recebeu Moção de agradecimento, encaminhada pelo Governador 
Galera pela participação na XVIII Conferência do Distrito. 

 Presidente Machado solicita a participação de todos na campanha de 
arrecadação e distribuição de livros para as escolas 

80,95% 

15/07 

 Secretário Estadual da Saúde, Dr. Cláudio Murilo Xavier, profere 
palestra sobre “Política de Saúde no Estado do Paraná. 

 Companheiro Ivo Arzua Pereira, informa que o Movimento Pró-Paraná 
organiza comemoração alusiva aos 150 anos que o Paraná  foi elevado 
a condição de Provincia e que o Gov. Ernani convida os clubes do 
Distrito  para realizarem reunião conjunta no dia 29/08 

79,00% 

22/07 

 Solenidade de posse do novo  sócio, Companheiro Eclair Zeferino da 
Silva, tendo como padrinho o Companheiro Bandeira. 

 Palestra proferidade pela Companheira Rosane sobre “Intercâmbio de 
Jovens”. 

 Presença da Assistente do Governador, Companheira Solange, que, em 
seu discurso, elogiou a atuação do RCC Oeste e ressaltou que sua 
presença tinha como objetivo acolher e prestigiar, em nome do 
Governador Ernani, a posse do novo companheiro. 

79,00% 

Reuniões do mês de Julho – Quadro Sinóptico O COMPANHEIRO
 

RC CURITIBA OESTE 

Administração Ano 
Rotário 2003/2004 
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INTERNATIONAL: 

Jonathan B. Majiyagbe 
 
 

GOVERNADOR DO 
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Reuniões todas as 
Terças-feiras 

às 12:00h 
 

R CORONEL ADYR 
GUIMARAES, 288 
CEP: 82.200-510. 

AHU 
CURITIBA - PR 

 
Telefone: 

(0xx41) 252-5161 
 
 
 

Estamos na Internet 
Visite-nos: 

 
www.rotary4730.org.br/ 

rccoeste  
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsável Boletim 
Valmir Carlos Trindade 

9142 0277 
trindade@ttca.com.br  

Bolsa para a Paz Mundial - Seleção de candidatos
A Presidente da Subcomissão da Bolsa da Paz, Companheira Lílian Fernandes, informa que
estão abertas as inscrições, até o dia 08 de Agosto, aos candidatos a Bolsa de Estudos,
para aperfeiçoamento – nível Mestrado - em um dos 07 centros de estudos da paz no
mundo. Segundo comunicado da Subcomissão, “serão 70 bolsas no mundo. Cada bolsa
tem um valor aproximado de US$ 50.000,00, que servirá para o pagamento do curso,
viagem, estadia e alimentação durante o período de 02 anos”. O candidato deverá possuir
diploma universitário e experiência profissional significativa nos campos de estudo,
proficiência em um segundo idioma, capacidade de liderança e comprometimento com o
programa de paz e compreensão mundial, não pode ser rotariano ou parente em primeiro
grau de um rotariano. Para maiores informações consulte a secretaria do nosso Clube ou
entre em contato com a Subcomissão da Bolsa da Paz - e-mail: bolsadapaz@iddea.com.br.  

Companheiro Paul Harris – O que Significa

É a pessoa (homem, mulher ou criança) que contribuiu, ou em nome da qual contribuíram 
com U$1.000 para a Fundação Rotária. O Companheiro Paul Harris que fizer contribuição
adicional de outros US$1.000, receberá um distintivo dourado de lapela, com uma pedra
azul. Essas contribuições, quando repetidas, dão ao doador o direito a distintivos com até 
(5) cinco pedras azuis (safiras) 
 
O reconhecimento através do título Companheiro Paul Harris serve a três propósitos: presta
homenagem a uma pessoa merecedora, apóia os programas da Fundação e divulga o
Rotary de maneira positiva. 
 
As contribuições feitas nos moldes acima descritos, são creditadas ao clube designado pelo
doador, ajudando-o assim a atingir maior contribuição per capíta e maior percentual de
contribuições à Fundação Rotária. 
 
Indivíduos - não rotarianos -, portadores do "Reconhecimento Paul Harris" e do distintivo 
com safiras ou rubis, são considerados beneméritos, amigos, ou admiradores do Rotary e/
ou da Fundação Rotária, e não rotarianos. 
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