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RELATÓRIO DAS PRINCIPAIS REALIZAÇÕES ANO 2005 - 2006
Neste ano rotário de 2005/2006 a Assembléia Geral do Rotary Club de Curitiba Oeste aprovou
proposta do Conselho Diretor de direcionar e concentrar sua ação em comunidades carentes
localizadas em municípios da Região Metropolitana de Curitiba.
Esta decisão deveu-se à constatação de que as maiores carências regionais de atendimento à
população estão localizadas nos municípios limítrofes à cidade de Curitiba, onde as carências da
população pobre são agravadas pela deficiente infra-estrutura das localidades, pela restrita
capacidade de assistência e ação das entidades públicas municipais e, pela pouca ou quase inexistente
ação de organizações não governamentais nessas comunidades.
Dessa forma, além de dar continuidade à sua ação tradicional no bairro de Santa Quitéria em
Curitiba, elegeram-se como prioritários para receberem a assistência do Curitiba Oeste os
municípios de Bocaiúva do Sul, localizado a 30 km de Curitiba e, Adrianópolis, localizado a 120 km
de Curitiba.
A ação nesses municípios obedeceu a 2 objetivos principais: o de atender à população carente e,
o de demonstrar às lideranças dessas cidades, onde não há clubes de Rotary, a forma de atuação e os
benefícios que um clube rotário pode trazer à comunidade, sensibilizando-os para iniciarem um
processo que possa culminar com a criação de um Clube de Rotary na cidade.
Dentro destes objetivos, no município de Bocaiúva do Sul, foi eleita para receber a assistência do
Curitiba Oeste a Comunidade Rural de Macieira, localizada a aproximadamente 10 km da sede
municipal, formada por aproximadamente 78 famílias, com uma população residente de
aproximadamente 385 pessoas, onde o Clube executa as ações diretamente, sem intermediação de
outras entidades assistenciais.
No município de Adrianópolis a ação do Clube se deu através de unidades da administração
municipal, tendo em vista a dispersão da população a ser atendida, a distância à cidade de Curitiba e,
a não existência de entidades não governamentais estruturadas através das quais pudesse ser
organizado o processo de atendimento à comunidade.
As principais ações desenvolvidas nesse ano são relatadas a seguir.
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1. APOIO À FORMAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE PAPEL
RECANTO DA PAZ
Com o objetivo de apoiar a formação Associação Recanto da Paz, a qual congrega catadores de
papel e outros materiais recicláveis, localizada no Bairro de Santa Quitéria – cidade de Curitiba /
Paraná, a qual estava formada por 15 pessoas, e que tem por objetivo oferecer uma alternativa de
renda, através da coleta e venda de papel, material plástico e outros materiais recicláveis, a
pessoas desempregadas ou sem outras alternativas de ganho, foi adquirido e entregue pelo
Curitiba Oeste um equipamento para reciclagem de material plástico, que é um moinho
constituído de unidade para fracionamento do material, sua lavagem e secagem para venda, o
que faz com que o material plástico coletado ganhe incremento de valor no mercado de material
reciclado, contribuindo para aumentar a renda dos catadores.

2. CURSO DE CORTE E COSTURA ÀS MULHERES DE MACIEIRA
Foi organizado pelo clube, inclusive com aquisição de material e de 6 máquinas de costura, curso
de corte e costura destinado às mulheres moradoras da Comunidade de Macieira, o qual foi
ministrado pela ONG Nação Brasil e no qual foram capacitadas 18 mulheres.
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3. CAMPANHA DO AGASALHO À COMUNIDADE RURAL DE MACIEIRA
Foi desenvolvida pelo Clube uma campanha de arrecadação de roupas, agasalhos e cobertores e
o produto da arrecadação foi separado e entregue por membro de cada família a ser assistida,
tendo sido possível atender a cada um dos cerca de 385 habitantes locais com no mínimo um
agasalho ou cobertor por pessoa.

4. CAMPANHA CÁRIE ZERO DO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS
Com o objetivo de desenvolver e apoiar programa de prevenção e controle da cárie, voltado à
população municipal em idade escolar, foram adquiridos pelo Clube 1.000 conjuntos de pastas
dentifrícias e escovas de dente, bem como material didático e de divulgação, e entregues à
Secretaria de Saúde do município de Adrianóplois, a qual designou odontóloga para desenvolver
o programa junto às escolas municipais
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5. FORMAÇÃO DA BIBLIOTECA DA ESCOLA RURAL DE MACIEIRA
Foi deflagrada pelo Clube uma campanha de arrecadação de livros para a formação de uma
pequena biblioteca na Comunidade Rural de Macieira, a qual tem uma pequena escola rural de 1º
Grau, multiseriada, com 42 alunos matriculados. A biblioteca foi formada inicialmente com 462
livros e atualmente tem mais de 650 livros, graças à cooperação na campanha de sócios do Santa
Mônica Clube de Campo, que se incorporaram à campanha.

6. CONVÊNIO COM A PUC – PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO
PARANÁ
Com o objetivo de definir um Plano de Ação consistente e voltado para a Comunidade Rural de
Macieira, que pudesse não só assistir, mas produzir mudanças na qualidade de vida da
comunidade, foi assinado um Convênio do Curitiba Oeste com a administração municipal de
Bocaiúva do Sul e com a PUC – Pontifícia Universidade Católica do Paraná, através da sua PróReitoria Comunitária e de Extensão, pelo qual a PUC destinou vagas em seu cursos de
graduação, dentro da disciplina de Comunidade, para que alunos daquele instituição pudessem
cumprir a exigência curricular daquela disciplina através de suas participações na programação
social desenvolvida pelo Curitiba Oeste na localidade de Macieira.
Dentro deste propósito, a PUC se encarregou de selecionar os alunos, fornecer o respaldo
didático, científico e de orientação aos alunos para que os mesmos cumprissem os objetivos
preconizados pela disciplina, o município de Bocaiúva do Sul custeou as despesas com a
alimentação dos alunos quando em trabalho junto à comunidade e, o Curitiba Oeste arcou com
os custos de transporte dos alunos até a comunidade, fez o apoio logístico, de coordenação e
acompanhamento do programa.
Através desse convênio, 30 alunos da PUC puderam dedicar uma carga horária individual de 32
horas em trabalhos comunitários, no projeto desenvolvido pelo clube na localidade de Macieira.
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7. UNIFORMES ESCOLARES AOS ALUNOS DA ESCOLA DA MACIEIRA
Com o apoio da Fundação Julio Moreira foram adquiridos pelo clube e distribuídos uniformes
escolares a cada um dos 42 alunos matriculados na Escola Rural da Macieira.

8. PROJETO UM DIA NO PARQUE
O Curitiba Oeste participou das comemorações do Distrito 4730 pelos 101 anos do Rotary
International e montou uma barraquinha no Parque Bariguí em Curitiba, para divulgação do
Rotary e venda de docinhos feitos pelas companheiras e companheiros do clube, com a
arrecadação de fundos destinada aos programas do clube.
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9. ATIVIDADES DO INTERACT E ROTARACT NA COMUNIDADE DA
MACIEIRA
O Rotaract Curitiba Oeste e Interact Curitiba Oeste desenvolveram diversas atividades na
comunidade rural da Macieira, com o apoio do clube, realizando atividades como a Páscoa das
crianças e a organização e custeio integral da primeira solenidade de formatura dos alunos da
escola local que concluíam o primeiro grau de sua formação escolar.
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10. CRIAÇÃO DO SITE DO CURITIBA OESTE
Com o objetivo de facilitar a comunicação do Clube com os companheiros e com a nossa
comunidade, bem como divulgar as ações de Rotary e do nosso Clube, foi desenvolvido um site
próprio do Curitiba Oeste e registrado seu domínio, o qual tem o endereço de
www.curitibaoeste.org.br e está disponível para acesso e consulta ao seu conteúdo.
11. DESENVOLVIMENTO DO QUADRO SOCIAL
Dentro deste trabalho o Clube, que iniciou o ano rotário com 54 membros e teve a perda de 6
membros, admitiu 11 novos companheiros no período, encerrando o ano rotário com 59
companheiros, portanto, com crescimento liquido de 5 membros.

12. REUNIÕES INTERCLUBES NACIONAL E INTERNACIONAL
Com o objetivo de promover a integração rotária a nível nacional e internacional o Curitiba
Oeste efetuou 3 reuniões conjuntas com outros clubes de Rotary, a saber:
a) Realizada reunião conjunta do RC de Curitiba Oeste e o Rotary Club de Asunción, no dia 7
de setembro de 2005, em Asunción – Paraguay.

Rotary Club de Curitiba Oeste
www.curitibaoeste.org.br
b) Realizada reunião conjunta do RC Curitiba Oeste e o RC Foz do Iguaçu 3 Fronteiras, no dia
09 de setembro de 2005, em Foz do Iguaçu – Brasil.

c) Realizada reunião conjunta entre o RC Curitiba Oeste e o Rotary Club de Nuñoa, no dia 20
de abril de 2006, em Santiago - Chile.

13. PROGRAMA DE INTERCÂMBIO ESTUDANTIL
Nosso Clube recebeu a intercambista Itzel Camacho Castelan, vinda do México, e enviou para a
Bélgica, a intercambista do Curitiba Oeste Carolina Gadens D´Ávila.
14. PROGRAMA RYLA
Participaram no Ryla dos 101 Anos de Rotary, 8 jovens encaminhados pelo clube.
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15. PRÊMIO PRITANEU
Neste ano de 2005 recebeu a distinção como prítane do clube a sanitarista Dra. Laís Moreira
Amarante, a qual foi a responsável pela implantação do programa de fluoretação da água
distribuída para abastecimento público no estado do Paraná, de fundamental importância para a
saúde bucal das pessoas, principalmente das crianças.

16. CAMPANHA PAPAI NOEL DOS CORREIOS
Durante o mês de dezembro os membros do Curitiba Oeste adotaram 35 cartas enviadas pelos
correios por crianças ao Papai Noel, tendo a Empresa Brasileira de Correios repassado essas
cartas ao clube, cujos sócios adquiriram os presentes pedidos pelas crianças e os enviaram
àquelas também pelos correios.
17. PROGRAMAÇÃO DE REUNIÕES
Com o objetivo de tornar interessantes as reuniões ordinárias do clube, foram efetuadas as
seguintes palestras durante o ano rotário:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instrução Rotária em praticamente todas as reuniões
Palestra sobre “Produtos Transgênicos”
Palestra sobre “Os Desafios Atuais da Educação em Curitiba”
Palestra sobre “A Importância da Integração Rotária a Nível Internacional”
Palestra sobre “Qualidade de Vida e Envelhecimento Saudável”
Palestra sobre “Projetos Comunitários”
Palestra sobre “Captura do Carbono como Fator de Diminuição do Aquecimento Global”
Debate sobre Desarmamento da População
Palestra sobre “Política de Trânsito em Curitiba”
Palestra sobre “Ação Industrial do Hospital Erasto Gaertner”
Palestra sobre “Programa Papai Noel nos Correios”
Palestra sobre “Importância na Relação Aluno-Professor no Processo de Aprendizagem”
Palestra sobre “O Cuidado da Pele no Verão”
Palestra sobre “Anorexia e Bulimia Nervosa”
Palestra sobre “Biosegurança”
Palestra sobre “Epilepsia sob Nova Perspectiva”
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•
•
•
•

Palestra sobre “Mudanças Meteorológicas e Climáticas”
Palestra sobre “Previdência Social Brasileira”
Palestra sobre “Chiropatia”
Palestra sobre “Impactos Ambientais em Empreendimentos”

