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ENTÃO É NATAL........

Veja neste Boletim
desenvolver um programa para
o ano-rotário teria poucas
chances de alcançar seus
objetivos.
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Dezembro 2003
Dia 02 – Internacionais
Palestra: Convenção
Internacional –
Apresentação: Gisele Titze
Scorsin
Dia 09 – Profissionais*
Palestra: Prova Quádrupla –
Apresentação: EGD Roberto
Sotomaior Karam
Dia 16 -Internos
FESTIVA DE NATAL
Reunião com a Família
Dia 23
CANCELADA
Dia 30
CANCELADA
* 13:10 h - Reunião do Conselho
Diretor para acompanhamento
dos projetos / metas das
Avenidas.

Dezembro / 2003
Dólar Rotário:
R$ 2,95

O Conselho Diretor de RI
escolheu dezembro para ser o
Mês
da
Família,
em
substituição à Semana da
Família, que desde 1966 era
celebrada na segunda semana
de fevereiro.
O Governador Ernani Augusto
Brescianini dedicou sua Carta
Mensal nº 05, que circula neste
mês de dezembro, bem como
o editorial da home-page do
Distrito
4730,
à
Família
Rotária,
mostrando
a
importância das ações dos
nossos
familiares
na
concretização dos projetos
distritais.
No
Curitiba
Oeste
a
participação da família é tão
forte que posso afirmar que
sem ela o clube não teria a
importância que hoje tem em
nossa comunidade. E essa
presença
marcante
não
nasceu neste ano. Observando
as gestões dos Presidentes
que
me
antecederam
rapidamente compreendi que
sem as mãos dos nossos
cônjuges, sem a compreensão
e auxílio dos filhos, sem a
união de toda a família,
qualquer
tentativa
de

Hoje, iniciando o último mês
deste ano de 2003, sexto de
nossa gestão,
percebo o
quanto a minha Família Curitiba
Oeste já realizou neste curto
período. Pensei em fazer um
breve balanço semestral de
nossas atividades, mas como
mensurar o amor que cada
membro desta família deu ao
próximo? Como quantificar a
alegria que palavras de carinho
levaram
a
companheiros
enfermos ou com outras
dificuldades? Como registrar o
bem que levamos às crianças
assistidas pela nossa FAR com
uma simples doação feita em
comemoração ao aniversário de
alguém da nossa família?
Às vezes, como em toda a
família
também
temos
momentâneas incompreensões,
logo esclarecidas pelos nossos
atentos “irmãos mais velhos”
que são todos aqueles que
vieram antes de nós. Em outras
ocasiões sentimos que alguns
projetos não irão prosperar por
falta de energia, e nos
surpreendemos com os nossos
mais
jovens
membros
estendendo
suas
mãos
vigorosas em apoio ao clube,
carregando as baterias de todo
o grupo.
Como
responsável
pela
condução do Clube neste anorotário tive o orgulho de
entregar à Família Curitiba
Oeste a minha filha Flávia que
já tem mostrado que muito pode

fazer pelo Rotary e pela
comunidade, e,
receber a
intercambista Aleksandra, a
Ola, que já nestes poucos dias
encheu nossa casa de alegria.
Nossa reunião do dia 16 de
dezembro será a Festiva de
Natal. Como motivação a
Comissão da Família Rotária
encabeçada pelo companheiro
Omar Fatuch, contando com a
liderança
da
companheira
Marcia
Maria
Menim
desenvolveu um interessante
programa de distribuição de
cartões
com
mensagens
natalinas que certamente criará
um envolvente e propício clima
para a festa, contribuindo ainda
com a Escola Menino Jesus,
que gerou os belos artesanatos.
Eu, a Nilda, a Flávia, a Cláudia
e a Ola estaremos esperando
toda a Família Rotária para
juntos comemorarmos com
espírito de natal as realizações
dos primeiros seis meses nos
quais o Curitiba Oeste praticou
intensamente o lema “Dê a Mão
ao Próximo”.

Carlos Gilberto Machado
Presidente

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

Um Feliz Natal a todos
e um 2004 com muita
saúde, felicidades e
sucesso.

É a VERDADE?
É JUSTO para todos os
interessados?

3.

Criará BOA VONTADE
e

MELHORES

AMIZADES?
4.

Será BENÉFICO para
todos os interessados?

Informação Rotária

O COMPANHEIRO
RC CURITIBA OESTE

Por: Comp. Hilton Dácio Trevisan
O presidente do Rotary International Jonatban Majiyagbe numa ocasião em que comentava o seu
lema " Dê a mão ao próximo " dava ênfase a recomendação de que os clubes devem contar com um
quadro social vigoroso e um enfoque especial na retenção de sócios.
E prosseguia :
"dispensar cuidados no ambiente dos clubes a fim de que seja acolhedor para que o sócio se sinta
em casa e esteja ciente de que pertence à família rotária e por ela é valorizado” . E ainda acrescenta
que “o peso de trazer novos sócios é quase nada comparado ao trabalho necessário para que
permaneçam na organização e se engajem em intentos expressivos.”
Certamente o aconselhamento é verdadeiro e de grande valia. Mas é imperioso também que haja o
crescimento para garantir a representatividade a força adicional de trabalho, a garantia de braços
adicionais para o Servir rotário . Na raiz das nossas normas básicas , a obediência ao Princípio das
Classificações, que nos recomenda que os Clubes devem contar entre seus sócios, com um
representante de cada atividade comercial ou profissional reconhecida na comunidade .
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Somente com tal obediência teremos o desejável corte vertical da comunidade e cada sócio seja um
representante de cada atividade comercial ou profissional reconhecida na comunidade.
Com tal procedimento o clube atingirá nesta diversidade das classificações a somatória das
experiências de todos os negócios e a inclusão das novas atividades que estão sendo implantadas.
Já é regra estabelecida que o clube não deve eleger à categoria de sócio representativo alguém de
uma classificação que já esteja representada pelo menos por 5 sócios, a não ser que o clube tenha
mais de 50 sócios e o número de detentores dessa classificação não corresponda a mais de 10 por
cento do quadro de sócios representativos.
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Devemos lembrar que no passado já se adotou uma lista oficial de classificações elaborada por RI .
para uso dos clubes, que acabou caindo em desuso, pelo número crescente de novas classificações
que surgiam a cada instante.
Todo o clube deve efetuar com freqüência levantamento das atividades meritórias da comunidade ,
ou seja , a sua própria Lista . Os levantamentos formam a base de desenvolvimento e planos para o
fortalecimento do quadro social. Dessa forma teremos certamente os clubes de quadro social
vigoroso que recomenda o presidente Magiygbe.

Quantos Somos

Presidente de RI 2005-06
é nomeado oficialmente

No Mundo
Rotarianos
Rotary Clubs
Distritos
Países

1.225.830
31.442
530
166

Rotaract Clubs
Rotaractianos
Países
Interact Clubs

7.535
173.252
155
8.973

Interactianos

206.379

Países
Núcleo Rotary de
Desenvolvimento Comunitário
Países

113
5.110
72

No Brasil
Rotarianos
Clubes
Distritos
Rotaract Clubs
Interact Clubs
Número de Rotarianas

Fonte: Revista Brasil Rotário Online

52.085
2.286
38
690
652
6.076

No último dia 02 de dezembro de 2003,
o Presidente Jonathan Majiyagbe
declarou
oficialmente
Carl-Wilhelm
Stenhammar como Presidente do
Rotary International em 2005-06. A
eleição
formal
do
Rotariano
Stenhammar acontecerá na Convenção
de Osaka 2004.

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

Voce sabia que…
...

O Instituto Rotário é um
evento de aprimoramento e
reciclagem instrucional para
os governadores anteriores,
atuais e entrantes, bem
como
para
alguns
administradores do RI, e que
se realiza todos os anos,
simultaneamente com a
Convenção e Assembléia
Internacional e, se as
circunstâncias
permitirem,
no
mesmo
local
que
aquelas?
...
Berlim,
capital
da
Alemanha, tem mais pontes
que Veneza? (Contribuição
Comp. Gunilda).

