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Isentos de Freqüência 100%: Bandeira, 
Carlberg, Elton, Omar Fatuch, Portella, Mauad
Isentos de Freqüência: Buschmann, Duílio, 
Eduardo, Guides, Ivo, José Maria, Kampmann, 
Marco Polo, Paulo de Tarso 
Honorários: Amauri, Edla, Glaudo, Maeder, 
Terezinha Guides
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O lema do novo ano rotário, 2010/2011, do 

presidente eleito Ray Klinginsmith, espelha 

as atividades que nosso Clube vem tentando 

desenvolver ao longo do presente ano: “Fortalecer 

Comunidades – Unir Continentes.”

A atuação do Rotary Club de Curitiba Oeste 

está hoje voltada para o fortalecimento 

da Comunidade da Macieira em 

Bocaiúva do Sul. Nosso objetivo 

é aumentar o bem-estar 

da comunidade, através da 

atuação direta sobre as suas 

necessidades mais básicas.

O Projeto de Construção da Escola 

Rural na Macieira é somente um ponto de 

partida para a valorização daquela Comunidade. 

A Escola promete ser um centro catalisador de 

atividades, em que poderão ser geridas todas as 

nossas ações, que tem como fim único resgatar a 

noção de Família.

Intervenções no resgate social (com apoio da 

ONG Fênix), no investimento em educação (com 

a reformulação do projeto pedagógico da escola, 

a disponibilização de melhor infra-estrutura e o 

treinamento profissional) e em saúde (como o 

projeto de parasitologia e saúde bucal), buscam 

implantar uma noção de dignidade na população.

Na outra vertente, nosso Clube tenta expandir 

seus horizontes, buscando parceiros no “além-mar”. 

Neste fevereiro, estaremos nos reunindo 

com os Rotarys Clubs de Paris 

Ouest, Lisboa Estrela e Mafra 

(em conjunto com os Rotarys 

de Sintra, Amadora, Loures e 

Odivelas), tentando criar mais e 

melhores amizades, solidificando 

pontes entre os continentes.

Inspirados no novo lema rotário, 

devemos refletir sobre a definição de nossas metas 

para os próximos 3 a 5 anos, que deverão contemplar 

o Fortalecimento da Comunidade e a União de todos 

os Rotarianos.

Saudações a todos, e boa viagem àqueles que 

nos acompanharão na Europa.

Carlos Alexandre
Pres. 2009/2010

Março 2009

03 - Aline F. Dias da Silva
03 - Ilian Lopes Vasconcelos
09 - Helmuth Kampmann
25 - Terezinha Guides
26 - Adelcio Luiz Volpi
30 - Eliéte Melo Barddal
30 - Esther Maria Braga Cortes

 Filhos / Companheiro(a)
 03 - Gislene/ Portella
 03 - Pedro / Marize 
18 - Fabiula/ Ilian  
21- Diego / Nerlan
26  - Maria Eduarda / Marcelo
29  - Maria Letícia - Paulo de Tarso 

Cônjuges / Companheiro(a)
01 - Rosa Maria  / Bandeira
03 - Aline / Carlos Alexandre  
05 - Sully / José Maria 
25 - Terezinha / Guides
29 - Maria Letícia / Titton 

Posses / Tempo no clube
01- Paulo Salamuni - 22 anos [ 1988 ]
03- Alexandre Bastos Penteado 1 ano [ 2009 ]
03- Rafael Luiz Machado de Cardoso1 ano [ 2009 ]
15- Glauco Silva - 50 anos [ 1960 ]
31 - Glen Ribeiro Smolich 1 ano [ 2009 ]
31 - Esther Maria Braga Cortes 1 ano [ 2009 ]
31 -  José Paulo Pegoraro Filho   1 ano [ 2009 ]
31 - Ranka D. S. da Gama   1 ano [ 2009 ] 
31 - Mariane Nascimento 1 ano [ 2009 ]
31 -  Ilma Brandalize Machado 1 ano [ 2009 ]

Gisele Titze Scorcin



r O t a r Y  i n t e r n a c i O n a Ln O t Í c i a  e m  F O c O

sUmÁriO Das metas DO r.c.c.O Para O anO rOtÁriO De 2010

Assinale a(s) Avenida(s) de Serviço(s) apropriado(s) a cada meta estabelecida pelo clube para o 
próximo ano rotário. Para uma distribuição balanceada na prestação de serviços, deverá estabelecer 
pelo menos uma meta para cada avenida. Após subir ao palco ao som de “California, here 

I come”, o presidente eleito Ray Klinginsmith 
anunciou o lema do RI para 2010-11, Forta-

lecer Comunidades – Unir Continentes, durante a 
sessão plenária de abertura da assembleia interna-
cional de 2010.

Klinginsmith disse que chegou ao lema após 
examinar os lemas do RI nos últimos anos e notar 
que poucos deles tinham significado para não-
rotarianos.

“Decidi então buscar um lema curto que atendes-
se a dois objetivos: explicar o Rotary a não-rotarianos 
e validar nosso trabalho para os rotarianos”, ele 
explicou. “As palavras que escolhi para descrever a 
missão do Rotary e dar destaque a nossas realizações 
são: Fortalecer Comunidades – Unir Continentes.”

O presidente eleito descreveu como seus 50 anos 

de experiência rotária 
contribuíram para sua 
ênfase nas comunida-
des, sejam elas próxi-
mas ou distantes. Por 
exemplo, como bolsis-
ta da Fundação Rotária 
ele estudou por um 
ano na África do Sul, 
tendo sido a primeira 
pessoa de sua peque-
na cidade de Unionvil-
le, nos Estados Unidos, a estudar no exterior.

O anúncio do lema foi feito à noite, diferente dos 
anúncios de lemas passados, demonstrando a pre-
disposição para mudanças de Klinginsmith. Ele con-
vidou governadores eleitos a avaliar procedimentos 
tradicionais que não estejam mais funcionando para 
adotar novas práticas sempre que adequado.

Klinginsmith também homenageou rotarianos 
do passado que ajudaram a elevar o Rotary ao lu-
gar de destaque que a organização ocupa hoje no 
cenário mundial. Ele incentivou os governadores 
de distrito a se reunirem com ex-presidentes e diri-
gentes do RI de forma a fortalecer sua ligação com o 
passado do Rotary.

FOrtaLecer cOmUniDaDes – Unir cOntinentes serÁ O Lema DO ri em 2010-11

ri Lança nOva PUbLicaçãO eLetrônica

Para melhor servir os Rotary Clubs e líderes 
distritais, o boletim Rotary World está sen-
do substituído pela publicação eletrônica 

bimestral Rotary Leader, que trará informações 
práticas especificamente para dirigentes de clubes 
e distritos. A edição preliminar do Rotary Leader foi 
apresentada na assembleia internacional em 22 de 
janeiro pelo secretário geral do RI, Ed Futa. A publi

cação será oficialmente lançada em abril de 2010.
Os artigos do Rotary Leader serão sobre soluções: 

Como evitar baixas? Como convencer os rotarianos 
do seu distrito a doar à Fundação Rotária? Como 
conseguir que seu clube ou distrito apareça na mí-
dia local? Os assinantes também são incentivados a 
fazer perguntas e poderão acessar histórias rotárias 
e comunicados através de links, mantendo-se a par 
das informações mais recentes do RI. 


