F r e q ü ê n c i a
Setembro 2010.
REUNIÕES: 14/09/2010 - 81,57%
21/09/2010 - 78,95%
29/09/2010 - 76,31%
Total............. 78,94%
100% - Aline, Ana Cristina, Adelcio, Augusto,
Célida, Denis, Eliéte, Gisele, Hamilton, Helena,
Ilian, Ilma, Luiz Mário, Machado, Maria de Lourdes,
Mariane, Nelson Ribas, Ranka, Renata, Sérgio Luiz,
Scorsin, Sylvio, Tarcísio, Vera.
66% - Esther, Faoro, Titton

33% - Carlos Alexandre, Herbert, Humberto,
Karam, Marize, Reinaldo, Salamuni Trevisan,
0% - Pegoraro
Isentos de Frequência: Bandeira, Buschmann,
Carlberg, Duílio, Eduardo, Elton, Estefano, Gunilda,
Guides, Ivo, José Maria, Kampmann, Marco Pólo,
Omar, Paulo de Tarso, Portella, Ulisses.
DOAÇÕES PARA A FAR
A Fundação da Amizade Rotária agradece as
doações dos companheiros efetuadas no mês de
Setembro de 2010.
Total arrecadado: R$ 335,00

A n i v e r s a r i a n t e s
OUTUBRO
01 – Aniv. de Bruna, filha do comp. Hamilton
02 - Aniv. de Nicole filha do Comp. Adélcio
03 - Aniv. de Elaine filha do comp. Osmar
Aniv. de Vera filha do Comp. Kampmann
04 - Aniv. de Maria Elisa, filha do Comp. Mäeder
05 - Aniv. do Comp. Elton..
Aniv. de Laura, filha do Comp.Paulo
06 - Aniv. de Dalva cônjuge do Comp.Marco Polo
11 - Aniv. de Olívia Maria filha do Comp. Mäder
Aniv. do Comp. Portella
12 - Aniv. do Comp. Omar.
Aniv. de Selma, cônjuge do Comp. Buschmann

13 - Aniv. de Carolina, filha do Comp. Ademir
14 - Aniv. de Carlos Eduardo, filho do Comp. Glauco
17 - Aniv. do Comp. Carlberg
- Aniv. de Waldenei cônguje do Comp. Denis
- Aniv. de casamento do Comp. Augusto
19 - Aniv. de Vinicius, filho da Comp. Celida
20 - Aniv. do Comp. Duilio
21 - Aniv.de admissão do Comp.Omar -1958
24 - Aniv. do Comp. Salamuni
25 - Aniv. de Yara Cristina filha do Comp. José Maria
- Aniv. casamento de Aline e Carlos Alexandre
28 - Aniv. de Fernanda, filha do Comp. Bandeira
30 - Aniv. do Comp. Ulisses
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Alexandre Dias da Silva, Secretária: Eliéte Melo Barddal, Secretária Adjunta: Maria de Lourdes Pereira Cordeiro, Diretora de Protocolo: Maria de Lourdes
Pereira Cordeiro, Tesoureiro: David Cezar Titton, Tesoureira Adjunta: Luiz Mario Lampert Marques, Comissão de Administração: Mariane Nascimento
Ferreira, Comissão da Fundação Rotária: Ilma Brandalise Machado, Comissão de Desenvolvimento do Quadro Social: Aline Fernanda Pessoa dias da
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O Companheiro
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Outubro mês dos serviços profisionais

R

otary estabelece que devemos dar ênfase a
alguns temas em cada um dos meses do ano
rotário. Assim, no mês de setembro Rotary dedica às novas gerações. Interact, Rotaract, Intercâmbio de Jovens são o foco de nossas atenções neste
mês. Mas outubro é o Mês que Rotary dedica aos
Serviços Profissionais. Sinteticamente os Serviços
Profissionais priorizam:
• A promoção dos mais altos padrões de ética em todas as ocupações, inclusive tratamento justo a empregados, associados, concorrentes e o público em geral. • Reconhecimento do
valor de todas as ocupações úteis.
• Contribuição das habilidades
profissionais para a resolução de
conflitos e o atendimento das
necessidades da sociedade.
O mês de outubro, portanto, nos dá excelente oportunidade para iniciar atividades de
Serviços Profissionais que possam
ser implementadas durante o decorrer
do ano, englobando desde discussões sobre
o Rotary até o reconhecimento de projetos comunitários.
Vou elencar a seguir algumas sugestões práticas
do que fazer no Mês dos Serviços Profissionais:
A primeira aconteceu com a palestra do Coronel
Roberson Bondaruk que retornou ao nosso clube
para transmitir sua experiência adquirida ao longo
de sua brilhante carreira na Polícia Militar do Paraná.
Trata-se de um especialista em sua área que hoje
comanda uma instituição com foco na formação do
caráter e crescimento profissional dos jovens que no
futuro serão os responsáveis pela nossa segurança.

Rotary sugere que prestemos homenagem a
membros da comunidade que tenham demonstrado excelência profissional, mantendo altos padrões
éticos e, é em outubro que tradicionalmente homenageamos aqui um profissional notável de nossa
comunidade, através do Programa Pritaneu.
Trata-se de projeto que se tornou permanente em
nosso clube agora com a entrega do Troféu Guido
Arzua. Então já esgotamos o que fazer em Serviços
Profissionais? Longe disso, o companheiro Carlberg
fez aqui uma informação rotária sobre
classificação, onde vimos que o nosso
clube representa um “corte transversal da sociedade” Temos aqui
representantes das mais diversas profissões. Podemos então
apresentar aqui “mini-palestras
sobre classificação” durante a
qual os rotarianos têm alguns
minutos para falar sobre as respectivas profissões. Outra forma de
atuarmos em Serviços Profissionais é
fazendo a nossa inscrição como “Voluntário
do Rotary”. Que eu me lembre, de nosso clube, apenas o companheiro Ivo Arzua participou nessa condição num projeto de recursos hídricos patrocinado
pela Fundação Rotária na Índia.
E, finalmente, a forma mais prática de atuarmos
na Avenida de Serviços Profissionais que é a aplicação da Prova Quádrupla. Nestes
tempos modernos em que a internet
está “inchada” com pulhas virtuais e
lendas urbanas, comece por aplicar a
Prova Quádrupla em todas as mensagens que for passar adiante.
Carlos Gilberto Machado
Pres. 2003-2004

notícias

notícias

GRUPO DE COMPANHEIRISMO DE TRABALHOS MANUAIS

F

icou acertado para a terceira quarta-feira de

guardanapos de papel com diversos motivos.

cada mês, a data das reuniões do “Grupo de

Estiveram presentes: Companheira Helena; Ma-

Trabalhos Manuais do Rotary Club de Curitiba

ria Roseli (Rose), esposa do comp. Hamilton; Tere-

Oeste”. Desejando que o mesmo cresça e prospere,

zinha Guides (Terinha); Companheira Ilma; Marly,

esperamos uma maior adesão por parte das interes- esposa do comp. Fatuch; Companheira Maria de
sadas. No dia 23 de setembro de 2010, aconteceu a Lourdes; Companheira Ilian ; Companheira Gunilda
primeira reunião do grupo de companheirismo das e Baby, esposa do comp. Carlberg.
mulheres do Rotary Club de Curitiba Oeste.

Foram escolhidas as companheiras Maria Roseli

O encontro realizou-se no endereço da compa- para Coordenar o grupo e Helena e como Secretária.

A

camisa do Milan autografada pelo Ronaldinho
Gaúcho está sendo rifada pelo Rotary Club de
Curitiba Oeste. São 5.000 números a R$ 2,00
cada um. Não perca a chance de concorrer a este prêmio que no futuro será de grande valor.
A camisa foi uma doação do Companheiro Deodato Mansur, na época Governador assistente do
Clube. Mansur conta que em visita ao Rotary Club
Paris Ouest, conheceu o acumpunturista de Ronaldinho que, além de apresentá-los ao craque, propiciou
uma visita à sua casa. O casal pode assistir a um jogo
do Milan em camarote especial. A camisa que serárifada levantará fundos para a conclusão da construção da Escola Rural da Macieira e, será sorteada na

Festiva de Natal dia 03
de Dezembro na FUR
às 20h00 horas.
Esperamos todos
nesta reunião de Confraternização de Fim
de ANO.
Para adquirir seus
números da rifa entre
em contato com os
companheiros e informe quantos deseja.

nheira Eliéte . Foi muito interessante, pois a Companheira Mariane ensinou a todas uma técnica para

Aguardamos a sua presença!

decorar recipientes de vidro fazendo colagem com

Esquerda para direita: Lourdes, Ilma, Terezinha, Rose, Helena, Mariane, Ilian, Gunilda, Eliete, Marli, Baby.

dia nacional do rotary - voce sabia da sua existÊncia?
O PRESIDENTE DA REPUBLICA SANCIONA LEI
CRIANDO O DIA NACIONAL DO ROTARY.
O Diário Oficial da União do dia 4 de novembro
de 1980, divulgou a certidão de nascimento de uma
lei que enche de júbilo os rotarianos de todo o Brasil
e coroa o esforço de um veterano companheiro de
Rotary, o Deputado Antonio
Zacharias, autor do projeto
e destacado integrante do
Rotary Clube Brasília Leste.
Ao sancionar no dia 3 de
novembro a Lei n° 6. 843,
que institui a data de 23 de
fevereiro como o Dia Nacional do Rotary, o Presidente
João Figueiredo atendeu
a uma velha aspiração de
todos os rotarianos brasileiros, que esperavam a
consagração através de um
dia oficial de homenagens,
interpretando o reconhecimento público a uma enti-

dade que tem como escopo fundamental o ideal de
SERVIR.
Hoje, esse anseio se torna realidade graças à iniciativa do ilustre parlamentar, rotariano autêntico,
que integra o Brasília Leste desde a sua chegada à
capital, o que muito nos honra.

rotary internacional
Primeiro Conselho do Rotaract acontecerá em 20 de maio de 2011

N

o dia 20 de maio de 2011, um Conselho do
Rotaract será realizado pela primeira vez durante o Encontro Rotaract Pré-Convenção em
Nova Orleans, EUA.
No evento, que durará três horas e será
estruturado como o Conselho de Legislação do RI,
rotaractianos que estiverem inscritos no Encontro
Pré-Convenção poderão votar em propostas de
caráter não obrigatório para alteração do progra-

ma Rotaract. As sugestões feitas pelo Conselho do
Rotaract serão analisadas pela Comissão RotaractInteract de 2011-12 e, então, consideradas pelo Conselho Diretor em setembro de 2011. Um rotaractiano
propôs a ideia do Conselho do Rotaract durante uma
sessão de perguntas e respostas com o presidente
de 2010-11, Ray Klinginsmith, no Encontro Rotaract
Pré-Convenção em Montreal, Canadá, em junho.

notÍcia em foco
Presidente Indicada 2012-2013 do RCCO

M

ariane Nascimento Ferreira - Presidente
Indicada 2012-2013 do Rotary Club de
Curitiba Oeste. O Conselho de Ex- Presidentes do Rotary Club de Curitiba Oeste escolhe a presidente do ano rotário 2012-2013 e em Assembleia
do Clube sua indicação foi referendada.
A companheira Mariane do Nascimeno Ferreira foi escolhida por unanimidade pelo Conselho de
Ex- Presidentes do Rotary Clube de Curitiba Oeste.
Foi composta uma comissão para comunicar a companheira a escolha do Clube e solicitar sua aquiescência, o qual foi aceita prontamente pela mesma.
Após a Assembleia que referendou sua indicação nossa companheira Mariane falou: Caros companheiros, companheiras, amigos, meus amores.
Neste momento me recordo ao ano de 1998,
quando na gestão do Companheiro Nerlan, meu tio
Barddal me apadrinhou neste clube. Em 2002 na
gestão do Companheiro Estefano, por motivos profissionais precisei me ausentar deste clube, mas não
da vida rotária. Pouco tempo depois ainda no mesmo ano ingressei no Curitiba 300 anos pela mãos da
Companheira Rosane Guerini, onde fiquei até 2006.

Com mudanças
de cidades fiquei
ausente até início
de 2009 quando
recebi o convite da
Companheira Eliéte para retornar
ao Curitiba Oeste.
Aqui estou.
Quando recebi
o convite para a
presidência do ano rotário 2012/2013 a princípio me
preocupei, pois acredito que outros companheiros
também estão capacitados para tão honroso desafio, mas como estava diante do convite aceitei.
Aceitei porque acredito que todos num determinado
momento devem de doar ao IDEAL DE SERVIR. Chegou a minha hora. O que conforta o meu medo e preocupação de fazer a coisa certa é a certeza de estar
ladeada de pessoas que possuem o mesmo IDEAL,
e porque também tenho tempo para me preparar
para desenvolver com meus companheiros uma boa
administração rotária. Conto com vocês.

EM D ESTAQ U E
Jovem destaque do Distrito 4730

E

m reunião do dia 14 de Setembro esteve presente a ROTARY EXCHANGE STUDENT 2009Nós, do Rotary Club de Curitiba Oeste, nos senti2010 Jaqueline Guimarães.“Jovem Destaque do mos orgulhosos em saber que você faz parte de nosDistrito 4730” enviada pelo Rotary Club de São José so Distrito. Continue sempre brilhante como sempre
dos Pinhais para o Rotary Club, Ancienne Lorette foi.
District 7790 – Canadá. Ela foi selecionada entre 140
estudantes de todo o Distrito, e nos relatou como foi
feita a classificação e também sua vida no Canadá.
Sempre apoiada pelo Rotary, passou um ano
muito intenso em Quebec, estudando e conhecendo
a vida canadense. Participou ativamente em Rotary
recebendo o Título de Sócia Honorária do clube.
Participou da Convenção International de Montreal, onde conheceu as companheiras Ilian, Maria
de Lourdes e Eliéte. Já recebeu convite para voltar
a estudar no Canadá , o que ainda não foi definido.
PARABÉNS JAQUELINE.

Rotaract em ação na Comunidade da Macieira

O

Rotaract Club de Curitiba Oeste e o Rotaract
Além desta atividade diversas brincadeiras com
Club Bom Retiro atuaram juntos à Comuni- as crianças foram desenvolvidas com muita alegria
dade Rural da Macieira com atividades aos e entusiasmo.
pequenos da escola rural.
O objetivo é aproximar cada vez mais a comuniO “Macieira na Latinha” consistiu na obtenção dade do Rotary.
de fotografias pelo método antigo, utilizando latas
usadas de Nescau.
Fonte: curitibaoeste.org

