F r e q ü ê n c i a
JANEIRO 2010.
REUNIÕES: 11/01/11- 78,94%
18/01/11- 73,68,,%
25/01/11 – 78,94 %
Média mensal – 77,08 %
100%: Ana Cristina, Adelcio, Augusto, Célida,
Denis, Eliéte, Gisele, Hamilton, Helena,
Ilian, Ilma,Luiz Mário,Machado, Maria de
Lourdes, Mariane, Nerlan; Ranka,Roberto,
Sérgio Luiz, Scorsin, Tarcísio,Trevisan,

Isentos de Freqüência: Bandeira, Buschmann,
Carlberg, Duílio, Elton, Estefano, Guides, Gunilda,
Ivo, José Maria, Kampmann, Marco Pólo, Omar,
Paulo de Tarso, Portella, Ulisses
Honorários: Amaury,Edla, Mäder, Terezinha e
Wanda
Obs. A Secretaria pede desculpas as companheiras
pelo não lançamento no boletim de dezembro:
comp. Mariane Freqüência 100% e comp. Ilma
-Aniversário 16/01

A n i v e r s a r i a n t e s
FEVEREIRO
01/02- Aniv. do Comp. Humberto
02/02 - Admissão do comp.Kampmann 1965
04/02 - Aniv. do Comp. Augusto
Aniv. de casamento da Comp. Célida
Aniv. de Walcimir cônjuge da Comp. Célida
05/02 - Aniv. de Marcelo filho dos Comp. Barddal e
Eliéte .
06/02 - Aniv. de Rubens Junior filho do Comp.
Buschmann
06/02 - Aniv. do Comp. Luiz Mário
07/02 - Aniv. de admissão do Comp. Ivo -1961
Aniv. do Comp. Paulo
14/02 - Aniv. de Rita de Cássia filha do Comp.
Guides
19/02 - Aniv. de Gustavo, filho do Comp. Manoel
22/02 - Aniv. de Lucia filha do Comp. Paulo
23/02 - Aniv. do Rotary Internacional
Dia do Rotariano

25/02 - Aniv. de Instalação do Rotary Club Curitiba
Oeste-1958
Aniv. de admissão dos Fundadores Comp. Duílio e
Trevisan-1958
.
27/02- Admissão do R. C. Curitiba Oeste em RI.
28/02 - Aniv. do Comp. Denis.
19/01 - Aniv. de Ticiane filha da Comp. Ilian.
20/01 - Aniv. do Comp. Sylvio
22/01 - Aniv. da casamento dos Comp. Guides e
Terinha
23/01 - Aniv. da Comp. Renata
24/01 - Aniv. de Andréa, filha do Comp. Ulisses
- Aniv. do Comp. Nelson Ribas
27/01 - Aniv (Baby) cônjuge do Comp. Carlberg
28/01 - Aniv. de Helma cônjuge do Comp. Mäder
29/01 – Aniv. de casamento do Comp. Amaury
31/01 – Aniv. de admissão do Comp. Eduardo
-1973
- Aniv. de casamento do Comp. Marco Polo

ADMINISTRAÇÃO 2010/2011 - Presidente RI: Ray Klinginsmith, Governador do Distrito 4730: ALCIR SPERANDIO , Presidente RCCO: Ilian
Lopes Vasconcelos, Vice-Presidente: Adélcio Luiz Volpi, Presidente Eleito 2011/2012: Sergio Luiz Sottomaior Pereira, Presidente Anterior: Carlos
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
Silva, Comissão de Projetos de Prestação de Serviços: Ranka D. Sandino da Gama, Comissão de Relações Públicas: Renata Teixeira Cherubini, Comissão
do Boletim: Carlos Ernesto Carlberg, Humberto Carlberg, Oficial de Intercâmbio: Ana Cristina Geronazzo Marques da Silva , Conselheira de Intercâmbio:
Mariane Nascimento Ferreira Machado, Admissão e Classificação: Carlos Ernesto Carlberg, Denis Donato Fernandes e Humberto Gonzalez Carlberg.
Reuniões às terças feiras às 12:00h. Sede da FUR- Rua Adyr Guimarães, 288. Fone: (41) 3252-5161.

O Companheiro
Boletim do Rotary Club de Curitiba Oeste Nº 584 / Ano 52 - Janeiro 2011

Divulgar Rotary perante a comunidade

E

stamos iniciando o mês de JANEIRO, que em
Rotary, este é o mês que devemos conscientizar
todos os membros de nosso clube a divulgação
do Rotary perante a comunidade. Vamos trabalhar
nesta divulgação cada vez mais aos rotarianos e não
rotarianos.
Esta conscientização envolve vários aspectos em
nossa instituição, os quais os nossos membros devem
seguir fielmente, vejamos: 1- A freqüência às reuniões
e aos eventos rotários; 2- Administração do clube; 3A participação em projetos desenvolvidos
pelo nosso clube; 4- E principalmente
a ética.
A conscientização envolve
todos os conceitos e os princípios
rotários, e mais as cinco avenidas
de serviços, a prova quádrupla
e o objetivo maior que é o de
promover a paz e a compreensão
mundial. Devemos estar cientes de
que não podemos nos acomodar com
o simples comparecimento às reuniões
de companheirismo. Precisamos, sim, estarmos
sempre ligados em nossas atividades rotárias e nos
serviços à comunidade.
Vamos divulgar o Rotary através da mídia,
jornais, revistas, Internet ou da própria comunidade.
É importante esta divulgação dos ideais rotários e não
somente nos eventos sociais.
O Rotary é apaixonante, é desafiador e depende
de cada um enfrentar estes desafios. Um desportista
aceita os desafios com muito treinamento e com
responsabilidade quando assume uma meta de
vencer uma competição, e este desafio é que todo
rotariano deveria ter consigo, dentro de seu coração,

pois é semelhante ao compromisso assumido dentro
de seu clube. Devemos ver a beleza desta organização,
pois os rotarianos estão comprometidos com o ideal
de servir que é o que movimenta a roda dentada.
Todo rotariano tem a chave para abrir as portas no
Rotary, e esta chave chama-se MOTIVAÇÃO! Todos os
rotarianos são lideres voluntário, o PRESIDENTE não
tem autoridade para mandar e exigir, mas emprega o
seu tempo na condução e na conscientização de todos
os rotarianos na grande tarefa humanitária.
É neste mês de JANEIRO, que o nosso
idealizador PAUL HARRIS faleceu
com 79 anos de idade no dia 27 de
Janeiro de 1947.
Quando Paul Harris faleceu,
estava no cargo de presidente
emérito do Rotary Internacional
e já existiam mais de 6.000 clubes
espalhados em todo mundo.
O Rotary é a experiência de
homens e mulheres, de diferentes
opiniões e de diferentes nacionalidades,
unidos em companheirismo onde quer que se
encontrem. Descobrindo as suas responsabilidades de
uns para com os outros, pondo-se em ação com um
elevado propósito: Servir.
Então companheiros, que honra maior pode
merecer um cidadão, do que a de ser convocado,
pelos seus méritos, para tão nobres
e grandiosas tarefas, que melhor
prova de amizade e respeito, e ainda
a confiança de ser um Rotariano.
Portanto Companheiros: “Vale a
pena ser rotariano”.
Ilian Lopes Vasconcelos
Pres. 2010-2011

rotary internacional
Lema 2011-2012

D

urante o ano rotário de 2011-12, o presidente
eleito Kalyan Banerjee pedirá aos rotarianos
que Conheçam a Si Mesmos para Envolver a
Humanidade.
Banerjee revelou o lema durante a sessão plenária de abertura da Assembleia Internacional de 2011,
evento de treinamento dos governadores eleitos. Ele
pediu aos participantes que usem sua força interior
para terem sucesso no Rotary.
“Para alcançar qualquer coisa neste mundo, devemos usar todos os recursos disponíveis. E o único
lugar para começarmos é com nós mesmos e dentro
de nós mesmos”, disse Banerjee.

“Encontre sua essência, desenvolva sua força interior e, sem hesitar, siga em frente e abrace o mundo para envolver a humanidade”, ele pediu a cada
um dos presentes.
Citando a famosa frase de Mahatma Gandhi
“Você deve ser a mudança que deseja ver no mundo”, o presidente eleito deu destaque à importância
da mudança.

Breve resumo dA reuniÃO do dia 25/01

O Companheiro Kampmann apresentou uma Instrução Rotária sobre freqüência, assunto este que suscitou importante debate sobre o tema – experiência
a ser repetida;

EM D ESTAQ U E
Homenageados os aniversariantes de janeiro

Comp. Sergio Luiz

notÍcia em foco

Comp. Ilma

Grupos de Companheirismo

O

Rotary Club de Curitiba Oeste já está em ação
e voltou com muita energia. Em breve estaremos divulgando a instrução rotária efetuada
pelo Companheiro Denis, de forma brilhante.
Tivemos também a palestra da Companheira
do Rotary Club de Curitiba Marumby, Sandra Mara
Aubrift de Lara, Presidente da Comissão Distrital de
Grupos de Companheirismo do Rotary, que versou
sobre suas atividades distritais e motivou os Companheiros do Curitiba Oeste a participarem de Grupos
de Companheirismo.

Festival do BOBÓ de Camarão e Frango

ano será revertida para a conclusão da Escola Rural
da Macieira. Você pode acompanhar as fotos da obra
Presidente do Rotary Club de Curitiba Oeste, através do Hot Site da Macieira: http://www.curitiCompanheira Ilian Lopes Vasconcelos, e seus baoeste.org.br/macieira_fotos.asp
Data: 01/04/2011 - 20h00
Companheiros de Clube, sentir-se-ão honraLocal: FUR
dos com sua presença por ocasião da edição 2011 do
Adesão: R$ 40,00 (bebidas não inclusas)
Festival do Bobó de Camarão e de Frango.
Contamos
com sua presença!!!
Evento já tradicional no Distrito, a renda deste

A
Comp. Humberto pelo nascimento de suas filhas Sarah e
Anita dia 17/01

Comp. Silvio

Recebemos a visita do Companheiro Erival Ferreira
de Souza do Rotary Club de Anápolis Oeste – classificação: Acessórios de Caminhão. Na oportunidade
trocaram-se flâmulas com o Curitiba Oeste;

