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OUTUBRO: MÊS DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Veja neste Boletim
Classificações assegura que
cada Clube possua entre seus
sócios uma representatividade
de todos os setores da
sociedade, representando um
verdadeiro “corte transversal”
da mesma.
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Outubro 2003
Dia 07

Palestra: “Uma Viagem de
Moto do Brasil aos USA”
Palestrante: Cláudio
Roberto Buschmann
Dia 14

Programa: Atividades de
Companheirismo –
Coordenação: Nelson
Ribas
Dia 21*

Programa Pritaneu –
Homenagem ao novo
Prítane: Dr. Egas Dirceu
Muniz de Aragão –
Coordenação: CarlbergDia 28*

Palestra: Tema “Fundação
Julio Moreira” –
Coordenação Bardall
- Reunião com os
cônjuges

Devido
a
esta
representatividade,
tem
a
Avenida
de
Serviços
Profissionais, também chamada
Segunda
Avenida,
a
A palavra profissão se aplica capacidade de implementar na
ao exercício, por alguém, de comunidade:
seu
“emprego,vocação,
profissão,
negócio
ou 1- A promoção e adesão aos
mais altos padrões de ética
ocupação
regular”.
Na
em todas as ocupações,
expressão
“Serviços
inclusive
lealdade
aos
Profissionais”,
o
Rotary
empregadores,
emprega a palavra “serviços”
empregados e associados,
em seu sentido mais amplo,
bem como tratamento justo
referindo-se não simplesmente
tanto para eles quanto para
a mercadoria vendida ou ao
os concorrentes, o público
trabalho realizado em qualquer
e todos aqueles com os
transação
comercial
ou
quais se tem relações
atividade profissional, mas
profissionais
ou
de
também
levando
em
negócios.
consideração as necessidades
e condições da pessoa servida
e o contínuo interesse pelos 2- O reconhecimento do valor
de todas as ocupações
nossos semelhantes.
úteis para a sociedade, e
não apenas da própria
Os Serviços profissionais são
ocupação pessoal ou das
enfatizados no Objetivo do
profissões dos rotarianos.
Rotary com as seguintes
palavras: “Promover e apoiar o
reconhecimento do mérito de 3- A
utilização
dos
toda ocupação útil e a difusão
conhecimentos
da ética profissional”. (Manual
profissionais próprios para
de Procedimento – edição de
a solução dos problemas e
2001).
carências da sociedade.
Desde sua fundação tem o
Rotary enfatizado os Serviços
Profissionais, e o princípio das

Toma posse mais um Companheiro

Dólar Rotário:
R$ 2,90

O Conselho Diretor de RI
instituiu o Mês dos Serviços
Profissionais , comemorado
anualmente em outubro, para
destacar
e
enfatizar
o
envolvimento dos Clubes e não
apenas dos rotarianos na
prática diária dos ideais dos
Serviços Profissionais.
O nosso RCC Oeste, para
marcar a data, fará neste mês ,
pelo Programa Pritaneu 20032004,
da
Comissão
de
Reconhecimento Profissional as
homenagens ao nosso Prítane
eleito para o ano, Dr Egas
Muniz de Aragão, em reunião
festiva.
A Comissão de Orientação
Profissional realizará no mês
um
ciclo
de
Palestras
vocacionais para os alunos do
segundo e terceiro ano do
colegial do Colégio Paula
Gomes, para o qual estão
convidados
todos
os
companheiros a participarem.
Barddal
Avenida
de
Profissionais

Para atingir seus objetivos, a
Av. de serviços Profissionais é

* Reunião do Conselho Diretor
(13:30h)

Outubro / 2003

dividida em várias Comissões:
Voluntários
de
Rotary,
Orientação
Profissional,
Reconhecimento Profissional,
Apoio
Profissional,
Conscientização Profissional e
Divulgação
da
Prova
Quádrupla.

Em solenidade ocorrida no dia 30/09, o Presidente Machado
deu posse ao mais novo membro do nosso Clube, trata-se
do Companheiro Péricles, afilhado do Companheiro Jules.
Durante a solenidade, o novo companheiro, fez a leitura do
Compromisso Rotário e proferiu discurso onde agradeceu a
todos pela aceitação de seu nome.

Serviços

PROVA QUÁDRUPLA
A Prova Quádrupla do que
nós pensamos, dizemos ou
fazemos:
1.
2.
3.
4.

É a VERDADE?
É JUSTO para todos os
interessados?
Criará BOA VONTADE
e
MELHORES
AMIZADES?
Será BENÉFICO para
todos os interessados?

Reuniões do mês de Setembro – Quadro Sinóptico

O COMPANHEIRO
RC CURITIBA OESTE

DATA

FATOS RELEVANTES
Entrega de Certificado de Participação no Seminário Distrital de
Desenvolvimento de Lideranças-2002/2003, pelo Companheiro Titton
aos Companheiros Scorsin e Adelcio.

72,72%




Palestra sobre Semana da Pátria, proferida pelo Dr. João Darci Ruggeri
Companheiro Calberg apresenta informações gerais sobre o processo
de indicação do Prítane de 2003.

77,27%



Apresentação do Grupo de Intercambio de Estudos (IGE) de 1972,
formado pelos Companheiros: Ivo Arzua (lider), Sylvio Marchioni, José
Chotguis, Agostinho Carlos Bernadi e Luiz Antonio Félix, que contaram
suas experiências durante intercâmbio realizado na California, EUA,
naquele ano.
Homenagem aos radialistas, contando com a presença dos seguintes
radialistas : Boris Musialowski, Mauro Mueller e Vanderlei Morais.
efetuada a entrega de Certificados aos mesmos
Palestra do EDG Karan, enfocando os projetos de Rotary
Presença da Governadora Assitente Solange, que parabenizou, em
nome do Governador Ernani , os homenageados e ao Clube pela
iniciativa.
Posse de novo sócio - Péricles, afilhado do Companheiro Jules
Programa Pólio Plus - entrega de certificados aos Clubes do Distrito e
aos Rotarianos do RCC Oeste que se destacaram na
arrecadação/contribuição com a campanha nacional. Evento organizado
e dirigido pelo Companheiro Ivo que destacou "Ninguém está salvo até
que todos estejam salvos", referindo-se a erradicação da poliomielite.
Foram entregues diplomas de Honra ao mérito ao Ex-ministro Borges da
Silveira, ao Sr. Mallmann, representando o Secretário de Estado da
Saúde do Paraná, ao RCC Guabirotuba, ao RCC Cidade Industrial , aos
RCC Oeste, ao Jornalista Dino Almeida" in memorian" e ao Sr.
Francisco Cunha Pereira.


02/09

09/09

16/09

23/09






30/09

FREQ.

Convite para Palestra
O Rotary Club de Curitiba convida a
todos para a exclusiva palestra de um
dos
mais
ilustres
brasileiros
da
atualidade, MD. Antonio A.F. de Salles,
PHD, Médico Neurologista e Professor da
Divisão de Neurocirurgia da Universidade
de Los Angeles, Califórnia (UCLA)- USA.
Uma das maiores autoridades mundiais
nesta área. Criador de modernas técnicas
no tratamento cirúrgico. Esta reunião
palestra ocorrerá no Círculo Militar do
Paraná, no dia 16/10/03 (quinta-feira), às
12:00h. Os ingressos poderão se
adquiridos no local (Valor: R$ 15,00 incluindo almoço). Serão conferidos
certificados de participação. Para maiores
informações: (41) 223-7133 / 252-0413

90,90%

-

Administração Ano
Rotário 2003/2004
PRESIDENTE ROTARY
INTERNATIONAL:
Jonathan B. Majiyagbe
GOVERNADOR DO
DISTRITO 4730:
Ernani A. Brescianini
PRESIDENTE:
Carlos Gilberto Machado
Reuniões todas as
Terças-feiras
às 12:00h

-

Milhões
de
crianças
vacinadas na Índia
Sinalizando o nível de prioridade que a
Iniciativa Global de Erradicação da Pólio dá
para a luta contra doença incapacitante na
Índia, o Diretor Geral da Organização Mundial
da Saúde, Lee Jong-Wook, estava presente
no lançamento de uma rodada de Dias
Subnacionais de Vacinação em Nova Déli no
dia 14 de setembro. Milhões de crianças
moradores nos estados pólio endêmicos e de
risco na Índia foram o objetivo do esforço de
cinco dias.
Fonte: Rotary NewsBasket - No 827 - 17 Sep 2003.
Traduzido por Cezar do RCC Gralha Azul.

Instituto Rotário do Brasil – Sucesso Absoluto
Segundo o Informativo Rotário, o XXVI Instituto Rotário do Brasil, realizado na cidade de
Aracajú, SE, foi um sucesso. De acordo com os dados estatísticos dos organizadores do
evento, o XXVI Instituto Rotário contou com a presença recorde de 997 participantes.
Um dos pontos altos do Instituto Rotário foi a presença de nosso Presidente de Rotary
International, Jonathan Majiyagbe, além da participação de vários líderes administradores
de RI, que muito colaboraram para a grandiosidade deste evento.
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Voce sabia que…
... Rotary é um adjetivo do
idioma Inglês, equivalente a
rotativo,
giratório,
circulatório.
Os
sócios
fundadores do ROTARY
INTERNATIONAL optaram
pelo nome ROTARY porque
suas primeiras reuniões
eram feitas em rodízio, cada
vez no local de trabalho de
um dos sócios.
... existem, pelo mundo
afora, mais de 50 cidades e
vilas com o nome de Berlim?
Mas a cidade de Berlim,
Capital da Alemanha, é
única! (Comp. Gunilda)

