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As NOSSAS FUNDAÇÕES

Veja neste Boletim
partir
de
janeiro
o
companheiro Nerlan Tadeu
Gonçalves
de
Carvalho
estará à frente da nova
diretoria da FUR, que foi
eleita por unanimidade na
assembléia realizada no
último dia do mês de
outubro.
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Novembro 2003
Dia 04 – Fundação Rotária
PALESTRA – Newton Faoro
– Tema: Programas da
Fundação Rotária –
Coordenação: Scorsin
Dia 11 – Internos*
Palestra: Governador 200405 - Emanuel Mascarenhas
Padilha – Tema: 100 anos de
Rotary
Reunião 100% Coordenação Alexandre
Dia 15
SEMINÁRIO DISTRITAL DA
FUNDAÇÃO ROTÁRIA
Dia 18 - Profissionais**
PALESTRA – Benedito Facini
Tema: Bandeiras Históricas
Dia 25 - Comunidade
- Entrega de Donativos da
FAR – Coordenação: Toso
- Reunião com os cônjuges
* 13:10 h - Reunião com o
Conselho de ex-presidentes para
a indicação dos presidentes
2004/2005 e 2005/2006
** 13:10 h - Reunião do Conselho
Diretor

Novembro / 2003
Dólar Rotário:
R$ 2,90

Novembro é o mês que RI
dedica à Fundação Rotária.
No Rotary Club de Curitiba
Oeste também estaremos
dedicando a programação
do
clube
às
nossas
fundações.
Em nosso clube já nos
habituamos a contribuir em
todas as reuniões para a
FAR, Fundação da Amizade
Rotária que foi criada para
ser o braço filantrópico e de
assistência
social
do
Curitiba
Oeste,
cujos
donativos são anualmente
distribuídos a instituições de
amparo
da
infância
desvalida. Este ano a
distribuição da FAR será na
reunião festiva do dia 25 de
novembro.
Uma
outra
Fundação
igualmente importante é a
FUR – Fundação da
Unidade Rotária de Curitiba
em cuja sede realizamos
nossas
reuniões
e
abrigamos
um
dos
principais programas de
Serviços à Comunidade do
Curitiba Oeste que é a
Escola Menino Jesus. A

A atuação do Curitiba Oeste
é também muito marcante
na Fundação Julio Moreira
onde temos acompanhado,
ano após ano, a distribuição
de bolsas de estudos a
crianças carentes, fruto das
generosas
doações
mensais.
Contudo, é através da
Fundação Rotária de Rotary
International que mais se
manifesta a generosidade e
grandeza de coração dos
companheiros do Curitiba
Oeste,
reveladas
em
contribuições
que
já
ultrapassaram a cifra de US$
100.000,00. Erradicação da
pólio, combate à fome,
próteses para vítimas de
minas terrestres, formação
de mediadores de conflitos,
são apenas alguns dos
muitos
programas
que
utilizam os recursos da
Fundação Rotária. Em nossa
comunidade, ela tem feito a
diferença para os moradores
de 100 casas que foram
construídas
no
bairro
Tatuquara, cinco das quais
com a participação do nosso
clube. A Escola Menino

e-Learning Center de Rotary
Segundo o Informativo Rotário nº 45, acaba de ser lançado
o centro de aprendizado eletrônico do Rotary International.
Esta seção foi desenvolvida para permitir estudo autônomo
de informações rotárias, com o propósito de instruir
rotarianos de clubes eficazes sobre a nossa organização. O
e-learning center pode ser acessado através do link:
http://www.rotary.org/languages/portuguese/training/elearning.html

Jesus também conhece a
importância do Programa de
Subsídios Equivalentes da
FR.
Atualmente
4
importantes projetos buscam
por nosso intermédio o
amparo
financeiro
da
Fundação Rotária. Fora da
comunidade rotária também
existem muitas formas de se
fazer o bem, seja com
trabalho
voluntário,
contribuições
financeiras,
doações de bens, etc, e que
em geral também beneficiam
nossa comunidade.
Já o Curitiba Oeste nos
oferece estas 4 Fundações
onde podemos exercitar
nosso ideal de servir na
intensidade e no âmbito
desejados. Em cada uma
delas
encontraremos
oportunidades
para
empregarmos
nosso
trabalho voluntário, para
efetuarmos nossas doações,
ou para buscarmos os
recursos tão necessários à
nossa sofrida comunidade.
A escolha do que fazer.......
só depende de cada um de
nós.
Contudo, a hora é agora !
Carlos Gilberto Machado
Presidente do RCC Oeste

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 Outubro – Quadro Sinóptico

O COMPANHEIRO
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DATA

FATOS RELEVANTES


07/10


14/10




21/10


28/10

Palestra pelo comp. Cláudio – Tema Viagem de motocicleta do Brasil
para os EUA em Comemoração aos 100 anos da motocicleta Halley
Davidson.

Reunião de Companheirismo, desenvolvida através de apresentações
de membros dos Grupos formados em homenagem aos seguintes
países: Itália, Líbano, Alemanha e Portugal.
Entrega de Certificados aos participantes da Campanha Pólio Plus, pelo
comp. Ivo aos companheiros: Guido e Portella .
Programa Pritaneu : 1) Objetivo do Programa e significado de
Pritaneu/Pritane, pelo comp. Barddal; 2) Apresentação e leitura do
currículo do Pritane de 2003- Dr. Egas Dirceu Muniz de Aragão; 3)
Formalização da entrega do Título e integração ao Quadro dos Pritanes,
pelo Presidente Machado; 4) Entrega do Diploma de Pritane para o Dr.
Egas, pelo comp. Guido Arzua 5) Discurso do Novo Pritane – Dr. Egas:
Prestou homenagem aos comps. Do RCC Oeste; Agradeceu a honraria,
a considerou de grande responsabilidade e espera corresponder; 6)
Entrega de vaso com flores a esposa do Dr. Egas.
Palestra do Companheiro Gilceu, do RCC Avenida das Torres, sobre a
Fundação Julio Moreira.

Lotte manda notícias
“Oi Companheiros e companheiras..
Como vai com voces? Aqui sua holandesa
escrevendo. Eu estou na minha faculdade e
descobri hoje que eu passo meus profes!!! Eu
ainda nao acredito! Serio este primero semestre
era so festa, festa e mais festa pra mim.. Eu tinha
que acostumar morar sozinha longe de meus pais..
conhecer muitas pessoas novas pra fazer novos
amizades!! Eu já tinha medo pra falar meu pai,
mas agora nem preciso mais, porque eu passei os
dois! Este final de semana eu terminava meus
profes e tinha uma festa muito grande no belgica!!
eu tinha un Baile lá. Um rapaz me convidou e dai
eu fui!! Era muito legal e bonita. A festa estava no
um castelo muit lindo e muito classico..Eu usou
meu vestido Brasileiro e tudo mundo achava muito
bonito..
Agora está passando muito frio!! Eu tenho que
usar muita roupa e algumas noites já estava minos
0 graus!! brrrrrrrrrrr..
Como
vai
com
voces
no
clube?
Como é a nova intercambista? Eu tenho ciumes de
ela!!!
hehe
Eu
quis
que
estava ainda lá com voces! Voces tem verao,
muito
churrasco,
caipirinha
e
praia. Mas ce la vie!! Eu estou me divirtindo
também
e
estouo
planejando
um
viagem pra Brasil rapido! os presos pelo
passagems
para
Brasil
descer
e
eu
trabalho!!
vamos
vir
quando
vai
da!!
Tudo de bom para voces! um embraco.
Lotte.” lottebloemendal@hotmail.com

Programa
Reconhecimento

FREQ.

Administração Ano
Rotário 2003/2004

77,27%

PRESIDENTE ROTARY
INTERNATIONAL:
Jonathan B. Majiyagbe

77,27%

GOVERNADOR DO
DISTRITO 4730:
Ernani A. Brescianini
PRESIDENTE:
Carlos Gilberto Machado
Reuniões todas as
Terças-feiras

75,00%

às 12:00h

79,54%

de

Telefone:
(0xx41) 252-5161

O
reconhecimento
às
iniciativas
de
desenvolvimento do quadro social começou a
vigorar em 1° de julho de 2003. Um clube em
cada distrito será premiado pela criação e
implementação de projeto, estratégia ou
ferramentas inovadoras, que favoreçam o
desenvolvimento do quadro social em sua
área. A idéia deverá se basear em um dos
principais fundamentos do quadro social:
retenção dos sócios atuais, recrutamento de
sócios e organização de novos Rotary Clubs.
Os clubes devem submeter a inscrição de
duas páginas ao governador até 1° de abril de
2004. Os clubes receberão certificados e
serão destacados na convenção internacional
de 2004 em Osaka. Várias iniciativas serão
divulgadas ao mundo rotário por intermédio do
site www.rotary.org e de publicações do RI.

Fundação Rotária no
Mundo – Receitas e
Despesas
2001 -2002
Receitas
US$ 81,0 mi
Gasto Total
US$ 111,7 mi
Adm. Geral
5%
Desenvolvimento
10%
Categoria
21%
Educacional
Pólio
26%
Programas
38%
Humanitários
Fonte: Informativo Rotário nº 45

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

2002 - 2003
US$ 133,0 mi
US$110,2 mi
4%
11%
24%
35%
26%

Estamos na Internet
Visite-nos:
www.rotary4730.org.br/
rccoeste
Responsável Boletim
Valmir Carlos Trindade
9142 0277
trindade@ttca.com.br

Voce sabia que…
... Nos últimos 5 anos, o
número de Núcleos Rotary
de
Desenvolvimento
Comunitário aumentou 63%,
saltando de 3.219 para
5.253. O número de Interact
Clubs cresceu 39%, pulando
de 6.605 para 9.164. O
Rotaract registrou aumento
de 15% no mesmo período,
de 6.554 para 7.552 clubes.
[Informativo Rotário nº 44]

