F r e q ü ê n c i a
outubro 2010.
REUNIÕES:
05/10/2010:- 78,38%
19/10/2010:- 81,08%
25/10/2010:- 78,38%
Total............. 79,28%
100% - Ana Cristina, Adelcio, Augusto, Célida,
Denis, Eliéte, Faoro, Gisele, Hamilton, Helena,
Ilian, Ilma, Karam, Luiz Mário, Machado, Maria de
Lourdes, Mariane, Nelson Ribas, Renata, Sérgio
Luiz, Scorsin, Sylvio, Tarcísio, Titton Trevisan

66% - Aline, Carlos Alexandre, Ranka ,
33% - Humberto, Reinaldo, Salamuni, ,
0% - Esther, Herbert , Marize, Pegoraro , Vera.
Isentos de Freqüência: 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
Outubro de 2010. Total arrecadado: R$ 325,00

A n i v e r s a r i a n t e s
NOVEMBRO
01- Aniv. de Regina, esposa do Comp. Kampmann
- Aniv. da Comp. Maria de Lourdes
02 - Aniv. de Daniella, filha do Comp. Herbert
03 - Aniv. de Gisele, esposa do Comp. Humberto
- Aniv. de Heloisa, filha do Comp. Paulo de Tarso
04 - Aniv. de Larissa, filha do Comp. Marco Polo
06 - Fundação da FAR – 1.959 – 51 anos em 2.010
- Aniv. do Comp. Nerlan
07 - Aniv. do comp. José Carlos Pegoraro Filho
- Aniv. de Denise, filha do Comp. Kampmann
08 - Aniv. de Nicole, filha dos Comp. Gisele e Scorsin
10 - Aniv. de casamento do Comp. Denis
11 - Aniv. de admissão do Comp. Bandeira – 1986
14 - Aniv. de Silvia Maria, filha da Comp. Mariane

17 - Aniv. de Florise, filha do Comp. Titton
- Aniv. de casamento do Comp. Nerlan
18 - Aniv. de Edla, sócia honorária e esposa do
Comp. Trevisan
19 - Aniv. de Carin, filha do Comp. Ulisses
- Aniv. de Ana Maria, filha do Comp. Guides
20 - Aniv. de Roberto, filho do Comp. Omar
- Aniv. de Marlos, filho do Comp. Augusto
26- Aniv. de Heloisa, esposa do Comp. Estefano
27 - Aniv. de admissão do Comp. Titton – 1979
- Aniv. de admissão do Comp. Agostinho – 2.007
28 - Aniv. de casamento do Comp. Reinaldo
29 - Aniv. de admissão da Comp. Marize
30 - Aniv. de casamento do Comp. Bandeira
- Aniv. de admissão da Comp. Mª de Lourdes - 2004
- Aniv. de admissão do Comp. Tarcísio – 2004
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Ferreira, Comissão da Fundação Rotária: Ilma Brandalise Machado, Comissão de Desenvolvimento do Quadro Social: Aline Fernanda Pessoa dias da
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Servir através da profissão

O

utubro é o mês dedicado aos Serviços Profissionais. É o período do ano em que se inicia
a primavera. E, como após o inverno, vemos
renascer as flôres com a beleza do seu colorido e seu
perfume nos campos e jardins e em todas as árvores, ao mesmo tempo devemos adquirir novos ânimos e força para florescer junto o espírito de amor
e fraternidade, facilitando assim a aproximação
de pessoas, de novos conhecimentos e energia em
nosso clube para servir e dar de si sem pensar em
si. E, para que nossas flôres continuem a
florescer e ainda se tenha sucesso, é
necessário o nosso fortalecimento
com trocas de idéias, experiências
para o desenvolvimento de projetos onde estes nos mostram a
habilidade dos membros, e de
nossa comunidade, vamos servir através de nossa profissão.
Os rotarianos devem ostentar
a mesma competência, inteligência, entusiasmo e excelência para a
nossa Missão Rotaria – a Missão da Humanidade – com que desempenhamos as atividades profissionais em beneficio a nossa comunidade – que
é o serviço. Vamos nos unir procurar novos companheiros em nossa comunidade, para que tenhamos
novos ideais estabelecendo assim novas ações em
nosso clube e a continuidade de nossos serviços será
valorizada. Companheiros aumentem o seu nível de
engajamento e de produtividade, durante este ano.
Vamos à luta com determinação, abraçar junto
para vencer com ousadia os nossos serviços, porque
o mundo pertence a quem se atreve a ser melhor,
mais forte e ainda mais audaz.

O Trabalho e o Servir
“Servir Através da Profissão” é um lema bastante conhecido e divulgado, pois sendo o Objetivo
do Rotary “estimular e fomentar o Ideal de Servir,”
encontramos na atividade profissional o lugar ideal
para sua aplicação. Galeno dizia que “o trabalho é o
remédio da natureza e essencial à felicidade do homem”. Esse trabalho conjugado com o Servir, transformará nossa atividade em algo muito prazeroso,
pois estaremos dando algo mais, além do
serviço prestado.
Nessa Avenida, o rotariano
pode fazer despertar na juventude ainda indecisa quanto ao
futuro profissional, as Vocações
Profissionais. Muitos clubes
mantêm convênios com escolas
para que os seus sócios falem sobre suas profissões, despertando
grande interesse entre os jovens. Nos
Estados Unidos, clubes criaram o programa “Shadow” (Sombra). Os jovens passam o dia
acompanhando os profissionais em suas atividades,
como verdadeiras sombras, tomam conhecimento
do dia-a-dia daquelas atividades, esclarecendo e
despertando para suas vocações.
A atual legislação rotária facilita a admissão
de sócios com as mesmas classificações, mas é muito saudável a diversificação; é como um jardim com
grande variedade de flores, porém
harmônicas entre si.
Ilian Lopes Vasconcelos
Pres. 2010-2011

EM D ESTAQ U E

rotary internacional
REUNIAO DE COMPANHEIRISMO

No dia 20 de outubro as companheiras do Rotary
Oeste reuniram-se na casa da comp. Mariane para
mais uma reunião de companheirismo.
As laboriosas companheiras estão confeccionando os presentes que os companheiros receberão na
reunião Festiva de Natal dia 03 de Dezembro .
Não faltem.
O brilhantismo da Festa dependerá de VOCÊS!

APRESENTAÇÃO

O EGD. Evaldo Artur Hasselman fez uma apresentação na reunião do dia 26 de outubro, sobre
EVENTOS ROTÁRIOS apresentando as Festividades
de sua gestão com governador, sua reunião de Posse, Assembléia e Conferência.

Camisa em prol de macieira

Foi dado inicio a mais uma iniciativa para angariar fundos ao projeto Macieira e o prêmio será
HOMENAGEM AOS ANIVERSARIANTES
a camisa do Milan, autografada pelo Ronaldinho
Na reunião Festiva do dia 26 de outubro a presi- Gaúcho que será rifada na Festiva de Natal dia 03 de
dente Ilian homenageou os aniversariantes do mês Dezembro na FUR.
São 5000 números a R$ 2,00 cada um.
com um lindo vaso de flor.
Não perca a chance de concorrer.
Parabéns a todos.
Participem!

notÍcia em foco
procedendo assim, nos sentimos úteis, solidários e fraternos

M

uitas vezes já me perguntei se é legal nos
dedicarmos a este projeto, visto que é fora
de nossa Capital e nossa área de atuação,
é obrigação dos Órgãos Públicos, poderíamos concentrar nossos esforços em outros projetos, etc, pois
alguns companheiros são contrários ao Projeto Macieira.
Por outro lado, vejo que como Rotarianos que
somos, não devemos nos preocupar de quem é a
obrigação por serviços à comunidade, pois sabemos
que é de competência exclusiva dos Órgãos Públicos
e, por este aspecto, não faremos nada e deixamos de
ser voluntários na tarefa de servir.
Este Projeto nos permite mostrar o verdadeiro
espírito rotário, fazer o que quem deveria fazer não
faz, ser realmente a diferença na comunidade, seja
no clube, na área de atuação, no distrito ou fora

dele. A verdade é que procedendo assim, nos sentimos úteis, solidários e fraternos com aqueles que
tanto precisam.
A obra está em ritmo avançado, em muito breve os alunos e toda a comunidade terão um local
decente e adequado para estudar, crescer, praticar
esportes e sentir que mereceram do Rotary uma
oportunidade em suas vidas.
A alegria de ver todos estes benefícios sendo
usufruídos, certamente fará com que todos companheiros se sintam orgulhosos de participarem, mesmo que seu empenho não tenha sido tudo aquilo
que poderia oferecer.
Obrigado pelo apoio que temos recebido.
Augusto Melek
Coord. da Obra de Macieira

Conheça Ana Teresa, nossa intercambista do México

N

a reunião do dia 05 de outubro pudemos ver
na apresentação de nossa Intercambista Ana
Cristina um pouco de seu País – México, seus
costumes, sua cidade. Ana Cristina estará conosco
durante este ano e aguarda convite dos companheiros para visitá-los ou passear com vocês. Todos ficaram muito interessados nesta apresentação.
Seja bem vinda em nosso país.
Ana Teresa Antón Olguín é a Intercambista proveniente do México, recepcionada pelo Rotary Club
de Curitiba Oeste desde o último dia 08 de agosto.
Ela encontra-se na casa do Companheiro Adelcio,
que está em festa por causa de sua presença.
Conheça agora um pouco de Ana por ela mesma:
Eu tenho 17 anos, e sou do México, meu estado é Hidalgo e minha cidade é Pachuca de Soto.
Minha cidade tem muito vento, é uma cidade
pequena, em Pachuca tem um monumento muito
importante chamado “Relógio de Pachuca”, este
monumento é em comemoração a independência
do México. A comida do México e muito diferente
do Brasil. O ingrediente mais utilizado é o Chile uma
verdura que nós fazemos diferentes coisas como salsas, enchiladas, tamales, tacos, guacamole...

Palestra sobre oportunidades após crise

O

Rotary Curitiba Oeste recebeu o Economista
Gilmar Mendes Lourenço, que falou sobre
Oportunidades para o Brasil Pós Crise.
Após uma avaliação cuidadosa sobre a conjuntura atual do País, o economista apontou temas
de extrema relevância que estão recebendo pouca
atenção dos candidatos à sucessão presidencial.
Gilmar Mendes Lourenço é Economista, Mestre
em Gestão de Negócios pela Universidade Federal de
Santa Catarina.

Intercambista Ana Cristina ladeada pelo seus pais.

Meus pais se chamam Miguel Ángel Antón de la
Concha e Dalia Olguín Ramírez, eu sou filha única.
Eu gosto muito sair com amigos, ir ao cinema, ir ao
café. Meu esporte favorito é o basquete, e tenho dois
times no México. Gosto da cor rosa, tenho uma coleção de fadas, e também de comida Mexicana e Italiana. Gosto muito de viajar, fui à Espanha, França,
Itália, Estados Unidos e cidades no México.
Aqui no Brasil eu estou muito feliz e gosto muito
do intercâmbio.

