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01/07 – 91,42%
08/07 – 88,60%
15/07 – 85,00%
22/07 – 68,60%
30/07 – 88,60%
Média – 84,44%

Nerlan, Reinaldo, Roberto, Sérgio Luiz, Scorsin,
Sylvio, Tarcísio, Trevisan, Vera.
75%: Augusto, Humberto,marize, Titton.

Isentos De Freqüência 100%: Amaury,
Buschmann, Carlberg, Elton, Guides, Gunilda,
Kampmann, Omar,
100%: Adelcio, Carlos Alexandre, Célida, Denis, Isentos de Freqüência: Bandeira, Duílio, Eduardo,
Eliéte, Estefano, Gisele, Hamilton, Helena, Ilian, Luiz Guimarães, Ivo, José Maria, Marco Pólo, Paulo,
Mário, Machado, Maria De Lourdes, Nelson Ribas, Portella, Ulisses.

DOAÇÕES PARA A FAR

A Fundação da Amizade Rotária agradece as doações dos companheiros efetuadas no mês de JULHO de
2008. Total arrecadado: R$ 754,00 - Doações acumuladas em 2008: R$3.511,00

A n i v e r s a r i a n t e s
Agosto
01 / 08 - Aniv. de admissão do Comp. Manoel - 2000
02 / 08 - Aniv. do Comp Bandeira
Aniv. de admissão da Comp. Célida - 2005
Aniv. de admissão do Comp. Luiz Mário - 2005
Aniv. de admissão do Comp. Hamilton - 2005
07 / 08 - Aniv. da Comp. Gunilda
10 / 08 - Fundação da Associação Nacional de Rotary Clubs 1910, embrião do atual R.I.
Aniv. Do Comp. Glauco
Aniv. de admissão do Comp. Mäder - 1976
13 / 08 - Aniv. do Comp. Eduardo
Aniv. de Ana Paula, filha do Comp. Estefano
Aniv. de Rosemeri cônjuge do comp. Herbert
14 / 08 - Aniv. de Maria Cristina, filha do Comp. Amaury
16 / 08 - Aniv. de Adilson, filho do Comp. Amaury

18 / 08 - Aniv. de Maria Helena, esposa do Comp. Ivo
19 / 08 - Aniv. de Marcelo, filho do Comp. Augusto
Aniv. de admissão da Comp. Flávia - 2003
20 / 08 - Aniv. de fundação do Rotaract Club C .O. 1973
Aniv. de Bruno, filho do Comp. Nelson Ribas
22 / 08 - Aniv. Maria Roseli cônjuge do comp. Hamilton
23 / 08- Aniv. de admissão do comp. Carlos Alexandre 2005
25 / 08 - Aniv. de Mariana, filha do Comp. Tarcísio
26 / 08 - Aniv. de Leilane, filha do Comp. Buschmann
28/ 08 - Aniv. de Sheila, cônjuge do Comp. Adélcio
29/08- Aniv. de Admissão do Comp. Herbert		
30 / 08 - Aniv. do Comp. Trevisan
Aniv. do Comp. Guimarães
31 / 08 - Aniv. de Alberto, filho do Comp. Amaury
Aniv. de admissão do Comp. Estefano--1993
Aniv. de admissão do Comp. Reinaldo – 2004
Aniv. De admissão da Comp. Vera -1993

ADMINISTRAÇÃO 2008/2009 - Presidente RI - Dong Kurn Lee, Governador do Distrito 4730 - Evaldo Artur Hasselmann, Presidente
RCCOeste - Eliéte Melo Barddal, Vice-Pres - David Cezar Titton, Secretário – Hamilton Modesto D!Avila, 2ºSecretário - Carlos Alexandre
Dias da Silva, Tesoureiro - Luiz Mário Lampert Marquês, 2ºTesoureiro - Nerlan Tadeu Gonçalves de Carvalho, Protocolo - Nelson Luis
Ribas, 2º Protocolo - Ilian Lopes Vasconcelos, Av. Serv. Internos - Gisele Scorsin, Av. Serv. Profissionais - Manoel José Domingues, Av.
Serv. Internacionais - Sérgio Luiz Sottomaior Pereira, Av. Serv. à Comunidade - Marize Senes Ribeiro, Conselheiros da Presidência
- Hilton Dácio Trevisan e Luiz Alberto Scorsin, Relações Pública - Vicente Tarcísio Machado - Instrutores ADELCIO Luiz Volpi, Carlos
Gilberto Machado e Nerlan Tadeu G. de Carvalho, Fundação da Amizade Rotária - Pres. Luiz Mário Lampert Marquês,Fundação Rotária
- Célida Helena de Andrade Vieira, 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.

O Companheiro
Boletim do Rotary Club de Curitiba Oeste Nº 555 / Ano 51 - julho 2008

Responsabilidade, Respeito, Dedicação e Amor ao Próximo.

O

ano rotário 2008/2009 começou dia 1º de
Julho e assim começa nosso trabalho no
Rotary Club de Curitiba Oeste.
Agradeço a todos os companheiros que
me acolheram com muito carinho e respeito e pela
confiança que depositaram em mim quando da indicação para Presidente deste Clube.
Quando fui convidada para assumir a direção do
Conselho Diretor aceitei confiante, pois teria o apoio
total do Barddal ao meu lado. Infelizmente, a realidade é outra mas, tenho certeza
que continuarei recebendo de todos meus familiares, companheiros e amigos a força e o apoio
que estão me fazendo levar a
vida para frente
O que o Rotary representa
para mim? A continuação de
meu Lar. Os companheiros a
complementação de minha Família. Responsabilidade, Respeito, Dedicação e Amor
ao Próximo. Nosso Lema Rotário diz tudo: “DAR DE SÍ
ANTES DE PENSAR EM SÍ”
Somos uma única Família, rotarianos, cônjuges,
filhos, Rotaractianos, Interactinos, Companheiras da
Associação de Senhoras de Rotarianos. Esta família que hoje está aquí. Uma família que sai do ano
rotário com o lema: Rotary Compartilha para ingressar no lema: “REALIZEMOS OS SONHOS”.
Sonhos do comp. Sylvio que conseguiu neste ano
com a Magia do Rotary aumentar as participações de
nosso clube na comunidade, compartilhando com o
ideal de Servir.
Sonhos da Gov. Ilma que tão bem soube Compartilhar Rotary, Sonhos do Gov. Evaldo que deverão se tornar realidade, Sonhos Nossos, Sonhos das

Crianças, Sonhos de colaborarmos com a Fundação
Rotária, Erradicação da Poliomielite no mundo, com
a Alfabetização, Recursos hídricos, Boa Visão. Sonhos
de fazermos mais amigos, dar oportunidades a pessoas de conhecerem o que é Rotary e participarem
desta maravilhosa instituição. Sonhos Reais, Sonhos
que somente sonharemos.
Isto é Rotary! Em cada Conferência, Assembléia
ou Convenção Internacional que participamos voltamos com um Sonho, mas em todas aprendemos
sempre que devemos Sonhar
mais. Melhor que Sonhar é podermos realizar os Sonhos.
O que deveremos fazer para
que este Ano o Rotary Club de
Curitiba Oeste Sonhe com os
Projetos mas, os realize ? União,
Continuidade, Companheirismo
e Participação de todos.
Hoje, faço um apelo a todos meus companheiros. Eu preciso muito de vocês.
Nada conseguiremos sozinhos. É muita responsabilidade estar à frente deste clube pelo qual já passaram ilustres representantes de nossa organização.
Hoje temos e amanhã teremos Rotarianos de muito
respeito e eficiência.
Desejo trabalhar seguindo seus exemplos e dedicando esta gestão à todos aqueles que não estão
mais entre nós, que nos protegerão nesta caminhada e principalmente ao meu querido Barddal.
REALIZEMOS OS SONHOS.
Eliete Barddal
Presidente 2008/09
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Os planos para o futuro do Rotary

A

s metas da Fundação Rotária para 2008-09
foram apresentadas por Jonathan Majiyagbe,
presidente eleito do conselho de curadores.
Além da promessa feita às crianças de todo o mundo
de que a pólio será erradicada, Majiyagbe instou a
todos a apoiarem o Fundo Anual para Programas e o
Fundo Permanente.
“Não apoiar o Fundo Anual para Programas
é como recusar oxigênio a um ser vivo. Se cada
rotariano doar pelo menos US$100 todos os anos, o
resultado será mais de US$120 milhões ao ano, que
poderão ser revertidos em projetos de água potável,
melhoria de condições de vida, alfabetização e combate à fome.”

Majiyagbe também conclamou as fundações
de clubes e distritos a colaborarem com a Fundação
Rotária contribuindo pelo menos 10 por cento de
seus fundos às Bolsas Rotary pela Paz Mundial.

O futuro do Rotary

O presidente do RI Wilfrid J. Wilkinson encerrou a sessão com pronunciamento sobre o futuro
do Rotary. “A cada ano”, explicou, “centenas de
milhares de jovens do mundo inteiro participam de
nossos programas pró-juventude e criam laços com
o Rotary que devemos procurar manter. Assim, no
futuro, eles podem vir a se tornar rotarianos e ser o
próprio futuro da organização”.

Incentivo ao aumento de nossas fileiras

O

entusiasmo dos Rotary Clubs que estão
crescendo é visível”, afirmou Michael
McGovern, vice-presidente da comissão do
RI de desenvolvimento do quadro social e
expansão de 2008-09.
Com o intuito de revigorar clubes em todo o
mundo, o Presidente do RI Dong Kurn Lee está
viajando muito para gerar idéias que favoreçam o
aumento do quadro social. A primeira das 12 conferências presidenciais , as quais incluirão grupos de
discussão para levantamento das melhores práticas
de recrutamento e retenção de sócios, terá lugar nos
dia 7 de julho em Tóquio.
As conferências na Argentina, Brasil, Egito e
África do Sul enfatizarão também a mortalidade
infantil, um tópico da maior importância enfocado
pelo lema deste ano, Realizemos os Sonhos.
Visando incentivar clubes e distritos a empenhar-

se para aumentar seus quadros sociais, o Presidente
Lee lançou novo programa de reconhecimento. Em
2008-09, os clubes que obtiverem aumento real de
10% do número de sócios receberão um certificado
assinado por ele. Os distritos, por sua vez, deverão
fundar dois clubes novos e conseguir aumento de
10% do quadro social.
Os 10 clubes e distritos com a mais alta porcentagem serão reconhecidos durante a convenção do
RI de 2009 em Birmingham, Inglaterra. Para que
possam concorrer, os clubes deverão atualizar seus
dados através do Acesso ao Portal até 15 de maio.
“A meta pode ser alcançada por todo clube e
distrito que der prioridade ao desenvolvimento do
quadro social”, assegurou McGovern.

Campanha do Agasalho 2008
Prezados companheiros
Em primeiro lugar quero agradecer a todos que
nos atenderam nos enviando agasalhos . Foi muito
gratificante para todos nós, ver a grande quantidade
recebida e de muito bom padrão. Nosso muito , muito, muito obrigado! São vocês que fazem a diferença
e o Rotary Club de Curitiba Oeste caminhar.
A comp. Marize - Pres. da Av. de Serviços à Comunidade já entrou em contacto com a Escola da
Macieira e já cadastrou as famílias dos alunos caren-

Maureen Vaught
Notícias do Rotary International - 11 junho 2008

Apresentação do novo Conselho Diretor 2008/2009

tes para receberem as doações.
Foi marcada a entrega para sábado- Dia 2 de
agôsto, às 10:00 horas. Os companheiros e familiares que tiverem disponibilidade para irem , entrem
em contacto com os companheiros: Marize, Luiz Mário, Célida ou Eliéte, que combinaremos o ponto de
encontro.
Será muito gratificante aos que não conhecem
ver o quanto eles necessitam
Um grande abraço - Eliéte

H o m e n a g e m

a

g u i d o

N

o Dia 14 de julho de 2004, há 04 anos
deixava o nosso convívio terreno o
Comp. Guido Arzua, organizador e
fundador do R.C.Curitiba-Oeste. Para
aqueles que não o conheceram, ou com ele não
conviveram, nada melhor do que reproduzir o
artigo publicado no jornal Gazeta do Povo em
17/04 de 2004, da autoria do Comp. Ivo Arzua
Pereira, que nos relata com precisão a atividade
rotária do Guido, na intenção de prestar singular
homenagem àquele que foi um exemplo de
rotariano!
Carlos Ernesto Carlberg
Pres. 1986/87

Réquiem para Guido Arzua o “Mr. Rotary”
m todas as maiores e mais antigas insti
tuições e organizações sociais que batiza
ram a fulgurante trajetória da humanida
de através dos séculos e milênios, sempre
houve algumas personalidades que, com maior
devoção e autenticidade, dedicaram-se a
fortalecê-las e a engrandecê-las, assim projetando
o trabalho de todos os demais companheiros de
jornada.
Modernamente costuma-se enaltecer a
obra dessas invulgares personalidades com a
designação “Mr.” (Senhor) “isso” ou “aquilo” Por
isso o companheiro Guido Arzua, gov. 64165 do D.
464 - RI., Dir. RI. 83/85, detentor de um luminoso
patrimônio de relevantes serviços rotários, com to
da a justiça, é comumentemente chamado de “Mr.
Rotary”.
Quando ingressou em Rotary, com a fundação
do Rotary Club de Curitiba Oeste, em 25/2/1958,
de cuja comissão organizadora participou,

E

a r z u a

mesmo não sendo ainda rotariano, a convite do
inesquecível governador Júlio Moreira, o comp.
Guido Arzua, casado com D. Stela Camargo
Arzua, de saudosa memória, que foi fundadora
e primeira presidente da Associação de Senhoras
de Rotarianos -, e tendo como único filho o Dr.
Heron Arzua - também rotariano e ex-presidente
do Rotary Club de Curitiba Norte, todos os três
sócios de Paull Jarris, já trazia em sua invejável
bagagem profissional é pública impressionante rol
de serviços prestados na qualidade de advogado,
profissão que exerceu na comarca de Jacarezinho
e municípios vizinhos (1938-43); na qualidade
de professor, atividade na qual deu notável
contribuição ao desenvolvimento da Educação no
Paraná, tendo sido professor e diretor do Ginásio
de Jacarezinho e, mais tarde, fundador e diretor
da Escola Nornal daquele município, posterior
mente transferido para o Colégio Estadual do
Paraná, em Curitiba, onde lecionou, com marcante
proficiência, a cadeira de “Língua e Literatura
Luso-Brasileiras”, função em que se aposentou em
1962; na qualidade de diretor do Departamento
de Educação, da Secretaria de Educação do Estado
do Paraná, durante quatro anos, na qual pro
moveu vigoroso programa de desenvolvimento
educacional no estado.
Mediante concurso, exerceu as funções de
professor auxiliar da cadeira de Direito Civil, da
Faculdade de Direito da Universidade Federal do
Paraná (1966-1971), cujo titular era o eminente
jurista professor Dr. Altino Portugal Soares
Pereira.
No Rotary, o acervo dos serviços prestados
é incomensurável e, por isso, cabe-nos a difícil

tarefa de sintetizá-los da melhor maneira que
pudermos. Eis a seguir essa tentativa de síntese
curricular rotária:
- organizador e fundador do RC. de Curitiba
Oeste, em 15/2/58, no qual exerceu as funções
de 1º secretário - (1958), presidente (1959-60);
incentivador, relator e constante colaborador do
Boletim Mensal; promotor, dirigente e palestrante
de seminários e fóruns rotários do Club; criador
e redator dos Estatutos dá Fundação da FAR
(Amizade Rotária), 1959, tendo sido seu presidente
durante muitos anos, instituição que anualmente
distribui valioso auxílio financeiro a
entidades de assistência social, pre
ferentemente à infância; criador e
redator do Regulamento do Prêmio
“Pritaneu”, que anualmente
distingue proeminentes cidadãos,
com essa honrosa láurea.
Como governador do Distrito
464 (64165), foi representante
pessoal de vários presidentes de
RI., em conferências distritais dos distritos 423
- Brasília; Londrina; 463, Maringá; 464, Curitiba;
453” Uberaba; 451, Araçatuba; 473, Guaratuba;
432, Valparaiso, Chile; 196, Fátima, Portugal e
197, Viseu, Portugal. Como diretor de RI. (83/85),
participou em quase todas a:s convenções’
internacionais de Rotary e, mais recentemente,
em Glasgow, lrlanda em, 1997; em Indianópolis
(EUA), como membro do 1999-2000 Nominating
Committee: For President of RI. 2001-2002;
Seminários de Foros em Santiago do Chile (1968).
Além disso participou de quase todos os
institutos rotários do Brasil (XXIII), e quase todas
as (Regoex) no Paraná e em’ outros estados:
Redigiu dezenas e dezenas de artigos de grande
profundidade e interesse rotários, publicados nos

Boletins InfoÍ1nativos dos Rotary Clubs, nas cartas
mensais dos governadores de distrito e no Brasil
Rotário.
Como governador do Distrito, Guido Arzua
foi presidente de muitas comissões de projetos
e resoluções em conferências distritais, entre as
quais a de Guarapuava (1977), que aprovou a
resolução autorizando a transformação do fundo
para Intercâmbio de Grupos de Estudos (Fingre)
em Fundação Distrital para Bolsas de Estudos
em Território Nacional, mais tarde denominada
Fundação Júlio Moreira. Propôs a criação e redigiu
as Normas Básicas do Colégio de
Governadores do Paraná e presidiu
a Comissão (77) que indicou a
atividade educacional a ser exercida
nas instalações da FUR.
O companheiro Guido Arzua
também fez parte da comissão
de indicação para presidente de
R I. 2003/2004 que, reunida em
Evanston (EUA) no dia 10/9/01
elegeu o companheiro Jonathani3. Majiyagbe,
Nigéria-África.
As atividades diárias do Rotariano Guido Arzua
podem ser assim resumidas: Rotary ao café da manhã
e depois dele; ao almoço e depois dele; ao jantar e
depois dele, até a hora de dormir e, à noite, sonhar
com Rotary.
Eis ai, em síntese sumaríssima, uma visão
panorâmica do imensurável curriculum vitae do
comp. Guido Arzua, gov. (64/65) e diretor (83/85),
com justiça, freqüentemente cognominado de “MR.
ROTARY”. “Não morre jamais,quem vive no coração
dos seus entes queridos. “Resqüiescat in pace, frati”!
Ivo Arzua Pereira
Pres. 1973/74

