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John Kenny é eleito presidente do RI para 2009-10

D

urante a quarta sessão plenária da convenção em Los Angeles, John Kenny, sócio do
Rotary Club de Grangemouth, Escócia, foi
eleito presidente do Rotary International
para o ano de 2009-10.
“Eu e minha esposa, June, viemos de um país de
apenas cinco milhões de habitantes e três distritos
rotários, e tenho portanto grande honra de ser o
primeiro presidente escocês do Rotary International. Procurarei seguir os passos de meus ilustres
predecessores, e ser digno da responsabilidade que
recebi. “, disse em seu discurso de aceitação do cargo. Quando pronunciou “Acredito que altos padrões
éticos em nosso negócios e vida particular são tão

importantes hoje quanto nos primórdios do Rotary”,
todos aplaudiram.
“Só estou aqui hoje porque um dia alguém me
convidou para ingressar no Rotary Club de Grangemouth, de onde fui sócio por 37 anos. Com certeza
irei sentir falta de nossas reuniões semanais nestes
próximos dois anos em que estarei em Evanston.”
“Novas técnicas de comunicação podem fazer
com que o mundo pareça menor, mas ainda existem milhões de pessoas sem moradia, alimentação,
saúde, ou mesmo esperança. Com nossa ajuda e
dedicação, certamente conseguiremos aliviar estas
agruras. Não podemos falhar.”, concluiu.

Os planos para o futuro do Rotary
A alfabetização, a saúde e o futuro do Rotary fo“Os valores morais do mundo estão trocados”, conram os destaques da quarta sessão plenária da con- cluiu Lewis. “Mas há momentos de esperança e otimisvenção do RI de Los Angeles, no dia 18 de junho.
mo, como os trazidos pelo Rotary International.”
Alfabetização
Através de equipamento de vídeo, a cantora norSaúde
Em um forte discurso, Stephen Lewis, co-diretor te-americana Dolly Parton falou aos rotarianos sobre
da AIDS-Free World, saudou os rotarianos por seu pa- seu projeto Imagination Library, que, todos os meses,
pel fundamental na luta contra a pólio, mas lembrou envia livros por correio a crianças com menos de cinco
a todos que o HIV/Aids “está tendo um impacto terrí- anos e tem a colaboração de diversos Rotary Clubs.
vel no mundo, especialmente na África”.
“Somos muito ativos nos EUA, Canadá e no ReiHoje, 33 milhões de pessoas no mundo inteiro no Unido, e minha esperança é que todas as crianças
estão infectadas pelo HIV, 23 milhões delas na Áfri- dos três países tenham casas cheias de livros”, disse a
ca. Lewis, que foi embaixador do Canadá nas Nações cantora.
Unidas e assessor da ONU na África para assuntos
O primeiro-ministro de Ontário, Dalton McGuinrelacionados a HIV/Aids, disse que a incapacidade de ty, subiu ao palco para falar sobre analfabetismo. Ele
evitar infecções durante a gestação é “uma calami- lembrou à platéia que atualmente 800 milhões de
dade. Existem medicamentos que poderiam impedir pessoas não sabem ler, e instou aos rotarianos que
a transmissão do vírus, mas meio milhão de crianças continuassem seu trabalho nessa área. “O analfabenascem soro-positivas todos os anos”.
tismo é um fardo não apenas para o indivíduo”, expliNos EUA, ao contrário, são usadas drogas que cou, “mas para a sociedade como um todo”.
reduzem o risco de transmissão em 99%. “Por que a
vida de uma criança norte-americana vale tão mais do
que a vida de uma criança africana?”, indagou.

Doação de areia para cancha esportiva da Associação
Paranaense para o Desenvolvimento do Potencial humano - APADEH
Homenagem do RCCO ao coral da Ecola Vinhedos

Apresentação do novo Conselho Diretor 2008/2009

F r e q ü ê n c i a
junho 2008
Reuniões
Dia 03/06/08 : 80%
Dia 10/06/08: 74,3%
Dia 17/08/08: 85,7%
Dia 24/06/08: 91,4%
Média Mensal: 82,85.
0% - nenhum sócio.
100% - Adélcio - Augusto - Célida - Denis - Eliéte
- Estefano - Gisele - Hamilton - Helena - Luiz MarioMachado - Maria de Lourdes - Marize - Nelson Ribas
- Nerlan - Renato - Reinaldo - Salamuni - Scorsin-

Sergio Luiz - Sylvio - Tarcísio - Titton - TrevisanVera.
75% - Chotguis - Carlos Alexandre.
50% - Agostinho - Flávia - Herbert - Humberto Ilian - Karan - Manoel.
25% - Ademir.
100% - Isento de Freqüência: Amaury - BandeiraBuschmann - Carlberg - Elton - Guides - Guimarães
- José Maria - Kampmann - Omar - Portela - Ulisses.
100% - Eduardo - Gunilda - Ivo - Marco Polo - Paulo
de Tarso.

DOAÇÕES PARA A FAR

A Fundação da Amizade Rotária agradece as doações dos companheiros efetuadas no mês de junho de
2008. Doações: R$490,00 - Doações acumuladas em 2008: R$3.771,00

A n i v e r s a r i a n t e s
Julho
01 filha: Luciana / comp Elton
02 Admissão do Com. Roberto - 1984
03 Aniversário de casamento da Comp. Ilian
04 Aniversário de casamento do Comp. Hilton Trevisan
cônjuge: Mário Sérgio Cordeiro / Maria de Lourdes
filha: Cláudia / comp Machado
filho: Cesar / comp Titton
7 Aniversário de casamento do Comp. Machado
9 filha: Sandra / comp Trevisan
10 filha: Vanessa / comp Sylvio
11 Aniversário de casamento do Comp. Eduardo
11 comp: Estefano Ulandowski
14 cônjuge: Arlindo Vasconcelos / Ilian
15 filha: Salícia / comp Osmar
16 Aniversário de casamento do Comp. Carlberg

16 comp: José Maria P.L. de Moura Pedrosa
17 filho: Leonardo / comp Renato
22 Aniversário de casamento do Comp. Hamilton
22 filha: Christiane / comp Dinah
24 filha: Christine / comp Kampmann
24 filha: Raquel / comp Karan
25 filha: Bárbara / comp Edson
25 filha: Cláudia / comp Guides
25 filho: Cláudio Roberto / comp Buschmann
26 filha: Camila / comp Célida
27 Aniversário de admissão da Comp. Eliéte - 1.999
27 Aniversário de admissão da Comp. Suely - 2.004
28 Aniversário de casamento do Comp. Sérgio Luiz
29 Aniversário de admissão do Comp. Marco Polo - 1.991
30 Aniversário de admissão da Comp. Vera - 1.993
30 Aniversário de admissão do Comp. Estefano - 1.993
30 filha: Simone / Comp Barddal e Eliéte

ADMINISTRAÇÃO 2007/2008 - Presidente RI - WILFRID J. (WILF) WILKINSON, Governadora do Distrito 4730 - Ilma Brandalize Machado ,
Presidente RCCO - Sylvio Marchione Machado, Vice-Presidente - Eliéte Melo Barddal, Secretária - Vera Maria Schettini, 2ª Secretário - Marcos
Baroncini Proença, Tesoureiro - Reinaldo Oliveira Rocha, 2ºTesoureiro - Renato Loures Bueno Filho, Protocolo - Amaury Caron dos Anjos, Av. Serv.
Internos - Luiz Mário L. Marques, Av. Serv. Profissionais - Adélcio Luiz Volpi, Av. Serv. Internacionais - Célida Helena de Andrade Vieira, Av. Serv.
à Comunidade - Vicente Tarcísio Machado, Pres. Eleito 2008/2009 - Eliéte de Melo Barddal, Fundação da Amizade Rotária - Pres. Carlos Gilberto
Machado, Fundação Rotária - Hilton Trevisan, Comissão do Boletim - Carlos Ernesto Carlberg, Humberto Carlberg, Amaury Caron dos Anjos, Hilton
Dácio Trevisan. Reuniões às terças feiras às 12:00h. Sede da FUR- Rua Adyr Guimarães, 288 - Fone (41) 3252-5161 - www.curitibaoeste.org.br

O Companheiro
Boletim do Rotary Club de Curitiba Oeste Nº 554 / Ano 50 - junho 2008

O ROTARY E A PRESERVAÇÃO DO PLANETA TERRA

O

enorme fluxo de materiais numa só direção,
oriundo de economias desenvolvidas, responde por larga parcela do uso de combustível extraído da terra, com a conseqüente
poluição do ar e da água.
A melhor alternativa para uma sociedade de
consumo intenso é a reciclagem, e a maior prioridade, evitar o uso desnecessário de materiais a nível
industrial. Isso significa, por exemplo, substituir as
bolsas de supermercado plásticas
ou de papel por similares de lona,
que podem ser usadas muitas vezes, ou utilizar toalhas e guardanapos de tecido, ao invés de toalhas e guardanapos de papel.
Quando constatada, porém, a
inviabilidade de sua reutilização,
devido ao tempo de uso, deterioração, quebras, etc., o passo seguinte deverá ser
a reciclagem e o reaproveitamento sob o ponto de
vista ambiental e industrial, isto é, a fabricação de
recipientes de material durável e padronizado que
possam ser usados para bebidas.
Esses recipientes de vários tamanhos serviriam
também para sucos de frutas, leite, bebidas gasosas,
refrigerantes, etc. Reutilizar comercialmente uma
garrafa de vidro, por exemplo, exigiria apenas lavála e substituir o rótulo velho por um novo.
Na verdade, isso seria uma saudável volta a
um passado recente, quando o vasilhame de vidro,
guardado em casa, compunha para menor o preço
das cervejas e refrigerantes adquiridos nos super-

mercados. O Canadá, por exemplo, já deu um passo
nessa direção, com a utilização de recipientes padronizados de cerveja adotados por todas as cervejarias. Depois dessa opção de uso repetido, quando
o material usado enfim se desgastasse, viria então
a reciclagem do vidro, das latas de alumínio, lixo de
papel, plásticos e outros materiais.
A Holanda e Japão dão o exemplo e já reciclam
mais da metade de todo o seu lixo de papel. No caso
do vidro, a Holanda reaproveita
53%. Enfim, reciclagem é uma
necessidade, principalmente
nas sociedades industriais, que
poderão e deverão, preferencialmente, operar com os materiais já existentes em seus
sistemas econômicos, deixando
para extrair minérios apenas
como complemento de suas necessidades.
O Rotary, através de seus milhares de clubes
espalhados pelo mundo, já trabalha nesse sentido e
poderá ampliar ainda mais sua participação na luta
pela preservação do planeta, tarefa que cabe à sociedade como um todo e, especialmente, ao trabalho
de lideranças como a nossa, pois esse é também um
jeito de servir e, principalmente, de conscientizar as
novas gerações que vêm por aí e que merecem, sem
dúvida, receber um planeta melhor ou pelo menos
igual, hoje, àquele que nos deixaram ontem.
Sylvio Marchione Machado
Presidente 2007/08

