
a c o n t e c e u n o t Í c i a  e m  f o t o

O Rotary Club Curitiba Oeste escolhe seus 
Presidentes 2009/2010  e 2010/2011..
    Em reunião realizada pelo colégio de Ex 

Presidentes e homologada pela Assembléia Geral do 
clube foram indicados os companheiros:  
Carlos Alexandre Dias da Silva
Presidente Eleito 2009/2010
- Classificação Advocacia Empresarial, casado com a 
advogada Aline Fernanda Pessoa Dias da Silva, tem 
duas filhas – Maria Fernanda e Maria Clara e nesta 
gestão ocupa o cargo de 2º Secretário. 

Ilian  Lopes Vasconcellos 
Presidenta Eleita 2010/2011 
- Classificação Advocacia Publica, casada com o 
Engenheiro civil Arlindo Vasconcelos tem duas filhas- 
Fabíula e Ticiane , ambas ex. Rotaractianas, casadas 

, uma linda neta chamada Clara e logo chegará 
Annabel, ocupou diversos cargos nos Conselhos 
Diretor anteriores e neste ano ocupa o cargo de 2ª 
Protocolo.

A Sra. Isis Sanson Monte Serrat, esposa do 
companheiro Paulo de Tarso, foi a primeira 
colocada no “Concurso Cultural de Histórias 

Accu-Chek Performa” promovido pela empresa 
Roche e sua revista “De Bem Com A Vida”. 

Superou quase 300 participantes com uma 
mensagem otimista de quem convive com o diabetes 
há 42 anos, dizendo que: Pelo que tenho observado 
é comum pensarem que a vida do diabético seja 

penosa e amarga. Não é. O “doce” da vida está na 
alegria e no prazer de viver e conviver. .......

Como prêmio recebeu um final de semana com 
o companheiro no SPA Sorocaba, um ano de tiras de 
testes e lancetas e um “book” de fotos. A matéria 
completa e o texto estão no site www.accu-chek.
com.br

                                         PARABÉNS ISIS.

Os companheiros do Rotary Curitiba Oeste 
continuam sendo homenageados nas 
reuniões pelas suas atuações profissionais.

Neste mês de setembro tivemos na área de 
administração os companheiros: Carlberg, Sylvio e 
Hamilton e na de Ensino Superior –Educação Física 
o comp. Bandeira que receberam suas lembranças 

na reunião do dia 02/09. Na reunião de 30/09 
foram homenageados os comp. Guides na área de 
representações a comp. Célida como secretária e o 
comp. Buschmann-  Produção de Sementes. Ainda 
na ocasião receberam  a homenagem o comp. Denis 
e a comp. Maria de Lourdes .

No mês de Setembro tivemos 5 reuniões com 
palestras muito interessantes.

02 de Setembro  – Semana da Pátria 
– o palestrante foi o Sr. Éderson Zanetti com o  
tema: Reflexões sobre a Independência do Brasil  
nos trazendo muitos pontos a refletir.

09 de Setembro -  O comp. Augusto nos 
presenteou com a palestra do Sr. Alceu de 
Campos Natal Neto sobre “Futebol de Rua como 
Responsabilidade Social” Tema muito interessante 
e que pudemos conhecer um Projeto que está se 
desenvolvendo em Curitiba. O que Buscamos! Para 
cada R$ 1,00 investido em esporte no Brasil, há um 
retorno de R$8,59 em alavancagem social – saúde, 
educação, combate ao crime inclusão social, etc. 
segundo o Núcleo de Estudos as saúde da  Previdência 
e Assistência Social. Uma estimativa da ONU diz 
que para cada dólar aplicado no esporte público 
economizam-se U$2,5 em custo de segurança e 
proteção aos adolescentes.

 O futebol de Rua busca apoio da iniciativa 
privada, daqueles que acreditam no poder do 
esporte como um transformador de realidades e 
realizador de sonhos.

16 de Setembro -  Aproveitando ser o Mês das 
Novas Gerações não poderíamos nos 

  furtar de trazer o Rotaract Clube Curitiba Oeste 
para apresentar a  palestra- “Construindo Aquecedor 
Solar a partir de Material Reciclado: Garrafa Pet “ 
Este   é um projeto do Rotaract e   temos  a maior 
satisfação de vê-lo prosperar. Foi apresentado pelo  
rotaractiano Daniel  Farias Guimarães  que se fez 
acompanhado pelo

 Pres. Júlio Lussari. Nós do RCCO desejamos o 
maior sucesso neste Projeto.

23 de Setembro -  Apresentação do Projeto   da 
Escola  de Macieira pelas comp. Célida e Marize  .

Assembléia Geral para aprovação dos nomes dos 
Presidentes 2009/2010   e 2010/ 2011.

Apresentação e aprovação das normas para 
concessão dos Títulos Paul Harris e safiras.

30 de Setembro - Reunião com os cônjuges 
com  a palestra apresentada pela jornalista  Adriane 
Werner sobre o tema:   Marketing no  Terceiro Milênio 
Tema muito interessante que encantou à todos.

Profissionais em destaque

isis sanson monte serrat Vencedora de concurso!!!

Palestras do mÊs de setembro

r.c.c.o tem Presidentes escolhidos Para Próximas gestões
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POR QUE A OPÇÃO POR MACIEIRA ?

a n i V e r s a r i a n t e s

doaÇões Para a far
A Fundação da Amizade Rotária agradece as doações dos companheiros efetuadas no mês de SETEMBRO de 
2008. Total arrecadado: R$ 726,00   -  Doações acumuladas em 2008:  R$4.872,00

 SETEmBRO 2008
REUNIÕES:  02/09/2008: 66,90%
          09/09/2008: 75,15%
         16/09/2008: 70,35%
                            23/09/2008: 75,15%
                           30/09/2008: 87,20%
                                mÉDIA.............   74,95 %
100%: Adelcio, Augusto, Carlos Alexandre, Célida, 
Denis, Eliéte, Estefano, Gisele, Hamilton, Helena, 
Ilian, Luiz Mário, Machado, Maria de Lourdes, 
Marize, Nelson Ribas, Nerlan, Reinaldo, Roberto, 
Salamuni, Sérgio Luiz,  Scorsin, Sylvio, Tarcísio, 
Titton, Trevisan, Vera.

  80%: Humberto
  40%: Ademir, Agostinho, Herbert, Manoel
  20%: Chotgus
   0%: Flávia
Isentos de Freqüência 100% : Amaury, Calberg, 
Guides, Omar, Portella
Isentos de Freqüência:  Bandeira, 
Buschmann, Elton, Guimarães, Gunilda,  Ulisses                                              
Ivo,  José Maria,  Kampmann, Marco Polo, Paulo. 

Obs. O comp. Estefano foi 100% no mês de agôsto

OUTUBRO
02/10 -  Aniv. de Nicole filha do Comp. Adélcio                                 
03/10 – Aniv. de Elaine filha do comp. Osmar        
03/10 -  Aniv. de Vera filha do  Comp. Kampmann                                    
04/09 - Aniv. de Maria Elisa, filha do Comp. Mäeder                                     
05/10 - Aniv. do Comp. Elton..                   
05/10 - Aniv. de Laura, filha do Comp.Paulo
06/10 - Aniv. de Dalva cônjuge do  Comp.Marco Polo        
11/10 - Aniv. de Olívia Maria filha do  Comp. Mäder                                                
11/10 - Aniv. do Comp. Portella
12/10 - Aniv. do Comp. Omar.                                        
12/10 - Aniv. de Selma, cônjuge do Comp. Buschmann

13/10 - Aniv. de Carolina, filha do Comp. Ademir
14/10 - Aniv. de Carlos Eduardo, filho do Comp. Glauco
17/10 - Aniv. do  Comp. Carlberg 
- Aniv. de Waldenei (Valde) cônguje do Comp. Denis
- Aniv. de casamento do Comp. Augusto                                
19/10 - Aniv. de Vinicius, filho da  Comp. Celida
20/10 -  Aniv. do Comp. Duilio                                                 
21/10 - Aniv.de admissão do  Comp.Omar -1958
24/10 - Aniv. do  Comp. Salamuni                      
25/10 - Aniv. de Yara Cristina filha do Comp. José Maria
28/10 - Aniv. de Fernanda, filha do Comp. Bandeira
  30/10 - Aniv. do Comp. UlissesADmINISTRAÇÃO 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.

Existem dois caminhos que levam à localidade de 
Macieira: um, mais longo, que passa pela cidade de 
Bocaiúva do Sul, até onde tem asfalto, e depois segue por 
estrada de terra por mais uns 10 quilômetros até encontrar 
as primeiras casas da localidade. O outro caminho passa 
pela cidade de Colombo e segue em frente, sempre por 
asfalto, até encontrar uma estrada secundária, de terra, 
seguindo por esta mais uns 2 quilômetros até encontrar a 
Escola Municipal de Macieira, que é a sede da localidade, 
a principal construção, a principal referência. 

Apesar de estar localizada a 
apenas 30 quilômetros de Curitiba 
(se formos por Bocaiúva do Sul) 
ou 20 quilômetros (se formos por 
Colombo), a localidade de Macieira 
não tem nenhuma característica 
que lembre sua proximidade à 
nossa capital ou a torne atraente ao 
visitante: é um lugar feio, sujo, com 
um pequeno ajuntamento de casas 
no cocoruto de um morro e outras 
casas pobres espalhadas pelo mato, com a ocupação 
humana se dando nos locais onde a área é inapropriada 
para a agricultura, sem belezas naturais ou nada que possa 
torná-la atrativa a quem quer que seja, a não ser a seus 
habitantes. Em Macieira vivem aproximadamente 100 
famílias, espalhadas pelos matos, as quais sobrevivem da 
prestação de trabalhos braçais nos sítios que a cercam, 
e os quais se dedicam predominantemente à produção 
de hortigranjeiros, à extração de lenha ou à exploração 
do calcário, com algumas mulheres da comunidade 
prestando serviços em Bocaiúva do Sul, Colombo ou 
Curitiba como domésticas. 

A renda familiar é baixa e inconstante, o nível de 
escolaridade é muito baixo de uma forma geral, há muitos 
analfabetos, há muitos casos de gravidez adolescente, 
de alcoolismo, de violência sexual, violência doméstica, 
indicio de tráfico de drogas ou seja, em resumo, Macieira 

é um retrato do Brasil Terceiro Mundo, o qual não é 
parecido com o Brasil Primeiro Mundo em que vivemos 
em Curitiba.

E por que razão o Rotary Club Curitiba Oeste se 
meteu então a querer trabalhar nessa comunidade, se 
meter em problemas, se está tão bem acomodado com 
suas ações pontuais no bairro de Santa Quitéria, que é 
próximo ao centro de Curitiba, um bairro classe média, 
para onde podemos ir e por onde podemos circular 
por ruas asfaltadas, sem sujar o carro, rapidinho e sem 

grandes problemas a resolver ? 
Afinal, pobre não é uma coisa só, 
seja morando em Santa Quitéria 
ou em Macieira ? Do ponto de 
vista de quem vive a pobreza é 
uma coisa só. 

Mas há uma diferença 
fundamental entre o pobre de 
cá e o de lá do ponto de vista de 
uma entidade de prestação de 
serviços sociais como a nossa. 

Enquanto o pobre de Santa Quitéria tem assistência 
oficial pública, com disponibilidade de postos de 
saúde, delegacias, escolas de primeiro e segundo grau, 
transporte coletivo, e ainda, diversas entidades sociais 
não governamentais assistindo-o, o pobre de Macieira 
está dentro de um município também pobre que não tem 
condições de assisti-lo e sem nenhuma organização não 
governamental, a não ser o Rotary Club de Curitiba Oeste, 
a prestar atenção às suas necessidades. 

Para o pobre de Macieira, o Curitiba Oeste é o primeiro 
sinal que ele recebe de que não está completamente só e 
esquecido e, a primeira esperança que surge de que um 
dia, talvez, a sua comunidade também possa fazer parte 
do Brasil desenvolvido do qual eles também já ouviram 
falar.

Luiz Alberto Scorsin
Presidente 2005/06


