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Reunião 100%  para Homenagear Companheiro 100%

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 Outubro de 
2008. Total arrecadado: R$ 707,00   -  Doações acumuladas em 2008:  R$5.579,00

OutubRO
REUNIÕES: 07/10/2008 -  88,50%
                     14/10/2008 - 97,15% 
                     21/10/2008 - 100 %
                     28/10/2008 - 94,25%
  tOtAl .......................   94,975%
 
100%:  Adelcio,Ademir, Agostinho, Augusto, Bandeira, 
Carlberg, Carlos Alexandre, Célida Chotguis, Denis,  Elié-
te, Estefano, Gisele, Guides, Hamilton, Helena, Humber-
to, Ilian, José Maria, Kampmann, Luiz Mário, Marcelo, 

Machado, Maria de Lourdes, Marize, Nelson Ribas, 
Nerlan, Omar, Reinaldo, Roberto, Sérgio Luiz,  Scorsin, 
Tarcísio , Titton, Titton, Ulisses, Vera.
isentos de Freqüência 100% : Amaury, Carlberg, 
Guides, Omar, Portella
isentos de Freqüência:  Bandeira, Buschmann, Elton, 
Guimarães, Gunilda,  Ulisses, Ivo,  José Maria,  Kamp-
mann, Marco Polo, Paulo.

- Além de termos tido uma reunião  de freqüência 
100%, tivemos 37 companheiro que no mês foram 
100%. Parabéns aos companheiros.

nOVEmbRO
01/11 - Regina, esposa do Comp. Kampmann
            -  Comp. Maria de Lourdes
02/11 - Daniella, filha do Comp. Herbert
03/11 - Gisele, esposa do Comp. Humberto
- Heloisa, filha do Comp. Paulo de Tarso
04/11 - Aniv. de Larissa, filha do Comp. Marco Pólo
06/11 - Fundação da FAR – 1.959 – 49 anos em 2.008
            - Comp. Nerlan
07/11 - Denise, filha do Comp. Kampmann
08/11 - Nicole, filha dos Comp. Gisele e Scorsin             
- Aniv. de Karina, esposa do Comp. Manoel
10/11 - casamento do Comp. Denis
11/11 - admissão do Comp. Bandeira – 1986
13/11 -  Aniv. de Annabel, esposa do Comp. Marcelo
17/11 - Aniv. de Florise, filha do Comp. Titton
             - Aniv. de casamento do Comp. Nerlan

18/11 - Aniv. de Edla, sócia honorária e esposa do Comp. 
Trevisan
19/11 - Aniv. de Carin, filha do Comp. Ulisses
            - Aniv. de Ana Maria, filha do Comp. Guides
20/11 - Aniv. de Roberto, filho do Comp. Omar
             - Aniv. de Marlos, filho do Comp. Augusto
26/11 - Aniv. de Heloisa, esposa do Comp. Estefano
             - Aniv. do Comp. Chotguis
27/11 - Aniv. de admissão do Comp. Titton – 1979
               - Aniv. de admissão do Comp. Agostinho – 2.007
               - Aniv. de admissão do Comp. Chotguis – 2.007
28/11 - Aniv. de casamento do Comp. Reinaldo
29/11 - Aniv. de admissão da Comp. Marize
30/11 - Aniv. de casamento do Comp. Bandeira
   - Aniv. de admissão da Comp. Maria de Lourdes - 2004
             - Aniv. de admissão do Comp. Tarcísio - 2004
30/10 - Aniv. do Comp. Ulisses

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
s rotarianos do Rotary Club de Curitiba 
Oeste homenagearam o companheiro 
OMAR RACHID FATUCH  na data de 21 de 
Outubro  com uma reunião 100%.

O QUE É SER 100% EM ROTARY?  
É seguir o exemplo do companheiro Omar que 

nesta data completou no Rotary Club Curitiba Oeste 
50 Anos de admissão em Rotary e nestes anos 
todos conseguiu freqüência 
100%, companheirismo 100% 
e integração 100%, com 
entusiasmo e alegrando sempre 
as reuniões as quais participa. 
Quando não pode participar da 
reunião do seu clube (raras vezes) 
recupera sempre em outro clube 
o que faz com que evidencie  a confraternização com  
outros companheiros, nunca tendo recuperado pela 
internet.

     Talvez este seja um dos motivos deste 
companheirismo reinante em sua vida Rotária.  
Muitos companheiros acham desnecessário o 
comparecimento as reuniões e esquecem que com 
isso vão se afastando do clube e de Rotary. Começam 
a se desinteressar pelos Projetos executados, não 
aceitam participar de comissões, e muitas vezes 
acabam se distanciando tanto que perdem o 
interesse por Rotary. Quanto mais freqüentamos 

e mais participamos, mais nos entrosamos e 
fortalecemos nosso clube. Por que recuperar?

   Porque recuperar uma reunião em outro 
clube representa novos conhecimentos, captação  
de  idéias e amizades novas, Assistimos reuniões 
diferentes pois podemos notar que cada clube de 
Rotary tem seu perfil rotário, sem fugir do manual 
de procedimento, estatuto e regimento Interno.

     Temos certeza que seu 
exemplo fez com que neste mês  
37 companheiros (inclusive 
os que são isentos ) fizessem 
100% e está reunião  foi de 
conscientização .

      Companheiros todos nós 
ingressamos em Rotary para 

Servir. Vamos parar para pensar, meditar e pensar 
no lema de Rotary:

     - dAR dE sÍ , AntEs dE PEnsAR Em sÍ. 
e também no lema do ano: 
                   REAliZEmOs Os sOnhOs.  
“Deus nos fez perfeitos e não escolhe os 

capacitados, capacita os escolhidos”.  

Fazer ou não fazer algo, só depende de nossa 
vontade e perseverança. (Albert Einstein) 

 
Eliete Barddal

 Presidente 2008/09



O Rotary Club de Curitiba Oeste recebeu a carta 
constitutiva em 25 de Fevereiro de 1958 com 
28 sócios fundadores. Com visão e capacida-

de para encontrar novos membros para incorporar 
o quadro associativo, o companheiro Guido Arzua 
propõe e apadrinha  Omar Rachid Fatuch em 21 de 
Outubro de 1958 com a classificação- Artigos para 
Homens - Varejo sendo assim o primeiro rotariano a 
ser empossado em nosso clube.

Naquela ocasião não poderiam avaliar quanto be-
nefício este companheiro traria para o clube. Estamos 
no ano de 2008 : “ 50 Anos de Rotary Club Curitiba 
Oeste.- 50 Anos de admissão do Comp. Omar” Nestes 
50 Anos muitos sócios passaram pelo clube.

Muitos rotarianos brilhantes que nos deixaram 
exemplos a seguir  e que saíram 
por não estarem mais conosco 
neste mundo .Infelizmente 
outros  não tinham o espírito 
rotário. Isto não importa no 
momento, o que importa é 
que o comp. Omar sempre este-
ve presente nas atividades rotárias durante toda sua 
vida. Exerceu o cargo de Presidente da Fundação da 
Amizade Rotária  no biênio 1975/1977 e do Rotary 
Club Curitiba Oeste -  gestão 1985/1986. Recebeu 
a”Insígna Avelino Vieira - Grau Ouro”, “Insígna Aveli-
no Vieira - Grau Prata” e a “Comenda- Paul Harris” e 
ainda deu freqüência 100% em todos estes anos.

Por este motivo, os companheiros não puderam 
deixar de homenageá-lo na reunião Festiva  do dia 
21 de Outubro de 2008, com uma Medalha come-
morativa aos seus 
50 Anos de Rotary 
Club Curitiba Oes-
te 100% entregue 
pelo comp. Fun-
dador Trevisan e 
com  a Comenda 
Paul Harris – Safi-
ra , entregue pelo EGD Borsari. 

O comp. Paulo Salamuni (vereador) entregou 
um Diploma outorgado pela Câmara Municipal de 
Curitiba. Nesta reunião estiveram presentes além 
dos companheiros do clube, seus cônjuges, o EGD 
Francisco Borsari representando o Governador do 
Distrito 4730- Evaldo, a EGD Ilma Brandalize, amigos 
e companheiros de outros clubes. 

A Felicidade do comp. Omar era demonstrada em 
seus gestos e seu agradecimento. Nada foi feito a não 
ser reconhecer o valor de ter um rotariano atuante 
durante 50 Anos, tendo a seu lado a companheira 
Marly que em todos os momentos o apóia. 

Nesta ocasião Marly recebeu da comp. EGD Ilma 
um “botton” de reconhecimento pois podemos con-
siderá-la também como uma verdadeira rotariana. 
Parabéns companheiro Omar e Marly e que Deus 
continue a ampará-los por toda  vida.

n o t Í c i a  e m  f o t o

omaR RacHiD fatUcH  -  50 anos  companHeiRo 100%

n o t Í c i a  e m  f o t o

Palavras do companheiro Carlos Alexandre: 
“Apesar de entender como prematura a minha 
indicação para o cargo de Presidente do RCC 

Oeste do Ano 2009/2010, pois existe em nossos 
quadros Companheiros muito mais qualificados 
para a missão, fico extremamente lisonjeado com a 
aceitação de meu nome. Desde a minha indicação 
somente tenho colhido manifestações de apoio e 
sinto a força realizadora do nosso Clube. Ponho-me 
à disposição, para junto com todos os Companheiros, 
enfrentar os novos desafios propostos ao Clube pela 

nossa atual e dinâmica 
Presidente: a) a continuação 
do Projeto da Macieira e b) 
a implementação do Plano 
de Liderança dos Clubes 
sugerido pelo RI; atingindo 
assim as metas centrais do 
Plano estratégico do RI. 
Muito obrigado a todos!”

                     nascimento

A comp. Ilian e Arlindo mais uma vez ficaram 
avós. Foi no dia 19 de outubro que nasceu 
Annabell Mazzaro Ribeiro. Filha de Ticiane e 

Marcos.
    Parabéns aos vovôs e papais.

Não se tem palavras para agradecer uma esco-
lha de tamanha grandiosidade, responsabili-
dade e importância na vida de um rotariano 

como esta de ser a PRESIDENTE. 
Pois, escrever e enxergar o que os outros não 

enxergam é muito difícil bem como demonstrar 
em poucas palavras o que senti com toda esta 
responsabilidade. O Rotary é o trabalho de todos os 

companheiros que estão 
integrados para construir 
um mundo de compreen-
são e não transforma só 
vidas mas transforma as 
nossas vidas.

OBRIGADO 
COMPANHEIROS.

pResiDente eleito 2010/2011   -  ilian Vasconcellos

Outra notícia de grande importância  para o 
nosso clube, foi a doação da filha da compa-
nheira Ilian  para a construção da escola de 

Macieira - Bocaiuva do Sul, que através do Prefeito 
atual, no dia 12-10-08 foi  doado um caminhão de 
porte médio, com madeiras, janelas, telhas Eternit, 
e dois jogos sanitários para a construção do deposito 
dos materiais da escola de Macieira. O nosso projeto 
esta funcionando em pleno vapor.

Doação paRa constRUção Da escola Da 
macieiRa

pResiDente  eleito  2009/2010 caRlos alexanDRe



DiscURso pRofeRiDo poR caRolina BoccHi maia, enfeRmeiRa e pRofessoRa, na 
soleniDaDe De ReceBimento Do pRêmio pRÍtane-2008 conceDiDo pelo RotaRy 
clUBe cURitiBa - oeste

Boa tarde a todos e todas

Deus, a minha família, ao Rotary Clube Ctba – Oeste, na pessoa do Sr. Luis Mário 
Lampert Marques, aos demais ex-colegas e amigos da empresa Telepar, aos meus 
atuais colegas do SESI- local que trabalho atualmente, e também aos diversos ho-
mens e mulheres anônimos, mas que tanto contribuíram para eu estar aqui hoje 

para receber este prêmio.
A AIDS, uma palavra de quatro letrinhas, e que já foi tão comentada em anos anteriores 

marcou decisivamente a minha vida como profissional e também como pessoa. 
De uma semente brotada timidamente dentro do meu coração em 1989, até este dia, por 

meio da AIDS eu:
- aprendi que as pessoas são únicas. Que elas possuem qualidades e particularidades que 

exigem de nós profissionais de saúde interessados em atuar com esta temática, atualização 
constante; 

- tive o privilégio de rever e administrar os meus preconceitos, ampliar os meus conceitos 
e reafirmar valores cristãos, em especial, relacionados ao fortalecimento das famílias, bem 
como, auxiliar outras pessoas neste sentido. 

- aprendi que uma pessoa com resultado positivo para o vírus HIV não pode ser discrimi-
nada por ninguém, pelo simples fato de ela apresentar resultado positivo para o HIV. Ela con-
tinua sendo um cidadão, de tal forma que o combate a não discriminação passou a integrar as 
minhas práticas cotidianas;

- tive e oportunidade de coordenar por 11 anos uma equipe de 120 colaboradores vo-
luntários possuidores de diferentes, talentos, habilidades no intuito de desenvolver ações 
educativas/preventivas criativas e de baixo investimento, que somados a outras iniciativas ao 
redor do mundo, pudessem minimizar o grave impacto das conseqüências da AIDS na vida da 
população em geral.

- por meio da AIDS e em decorrência do trabalho sistemático e continuado desenvolvido 
internamente tive o privilégio e, ao mesmo tempo, o desafio de representar o Brasil no Conse-

lho Empresarial Mundial para prevenção da AIDS no Local do Trabalho (Global Business Coun-
cil), quando da sua criação em 1998, no intuito de participar em conjunto com representantes 
de outras 13 empresas de várias partes do mundo da elaboração da 1ª proposta oficial para 
enfrentamento da AIDS no local de trabalho de alcance global; 

- entendi que para compreender as suas diferentes facetas seria necessário participar de 
movimentos sociais, representados pelas organizações não governamentais ONG/AIDS o que 
me motivou a atuar como voluntária no Grupo pela VIDDA, SOVIDA, APAV, ACOA, entre ou-
tros. 

- aprendi nestes anos que, a despeito do esforço empreendido, que o desafio da preven-
ção permanece, haja vista que as estatísticas oficiais demonstram uma alteração de perfil da 
epidemia com ênfase para o crescimento acentuado entre as mulheres de diversas faixas etá-
rias.

Por fim, Senhoras e senhores eu gostaria de agradecer mais vez pela concessão deste prê-
mio a minha pessoa, em que divido com todas as pessoas que, direta ou indiretamente, esti-
veram me encorajando e atuaram como cooperadores.

Eu creio que Deus com sua enorme bondade e fidelidade esteve ao meu lado o tempo todo 
me orientando e me conduzindo em cada passo, em cada ação.

Termino com um poema de Fernando Pessoa que diz:
 

“Há doenças piores que as doenças,
Há dores que não doem, nem na alma

Mas que são dolorosas mais que as outras.
Há angústias sonhadas mais reais

Que as que a vida nos traz.
Há sensações sentidas só com imaginá-las

Que são mais nossas, do que a própria vida.
Há tanta coisa que, sem existir, existe;

Existe demoradamente,
E demoradamente é nossa e nós...” 

(Fernando Pessoa, 1935)



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

O comp. Roberto Sottomaior Karan falou sobre 
o que é o Programa Pritaneu dos Profissionais 
Notáveis. Foi instituído no ano de sua Presi-

dência   em outubro de 1990 por sugestão do comp. 
Guido Arzua  para que o Rotary Club de Curitiba 
Oeste manifestasse  no mês de Outubro reconheci-
mento e gratidão a pessoas com especial destaque 
no campo das atividades profissionais na comuni-
dade paranaense, através de ato solene e formal. 
Posteriormente além do Diploma o Pritane passou a 
receber  também o Troféu “ Guido Arzua”  

             
Pritanes do Rotary Club de Curitiba Oeste                                  

1990 - Pastor e Professor OSWALDO SO9EIRO EMRICH 
Médico e Professor  - RICARDO PASQUINI
1992 - Professor  - Dr. JÚLIO CEZAR UILI COELHO
Professora  - MARIA DE LOURDES CANZIANI

1993 - Empresário -  FRANCISCO CUNHA PEREIRA FILHO
Médico e Professor - LUIZ ROBERTO GOMES VIALLE
1994 - Botânico e Professor - GERDT G. HATSCHNCH
1995 - Engenheiro Agrônomo - HÉLIO PIMENTEL
1996 - Professora e Poetisa - HELENA KOLODY
1997 - Engenheiro Arquiteto - RUBENS MEISTER
1998 - Odontólogo e Gineticista - NEWTON FREIRE MAIA
1999 - Professora - EDITE PIZZATO
2000 - Médica Sanitarista - ZILDA ARNS NEUMANN
2001 - Engenheiro Civil - IVO ARZUA PEREIRA
2002 - Professor, Mestre e Doutor  JOÃO JOSÉ BIGARELLA
2003 - Adv. e Prof. - EGAS DIRCEU MUNIZ DE ARAGÃO
2004 - Industrial - GUIMARÃES TABORDA RIBAS
2005 - Odontóloga - LAIS MOREIRA AMARANTE
2006 - Mesário mais antigo do Brasil - JOSÉ CARLOS DE 
MELLO ROCHA
2007 - Professor e Doutor - METRY BACYLA
2008 - Professora e Enfermeira - CAROLINA COCCHI MAIA

outuBRo - mês dos seRviços PRofissionais    •   PRogRama PRitaneu 

Em reunião Festiva realizada dia 28 de Outubro 
de 2008 o Rotary Club de Curitiba Oeste con-
feriu o Troféu Guido Arzua -  Prítane 2.008, à 

sra. Carolina Bocchi Maia,  Professora e Enfermeira, 
pelos relevantes serviços prestados às comunidades 
curitibana, paranaense, brasileira e mundial, desta-
cando, em especial, o trabalho realizado junto à Or-
ganização das Nações Unidas - ONU, convidada pelo 
seu Secretário Geral e Prêmio Nobel da Paz 2.001, Sr. 
Kofi Annan.

    Escolha muito bem merecida  feita pelos com-
panheiros, por indicação do comp. Luiz Mário.

 Basta ler seu agradecimento para ver quão 
grandiosa é esta pessoa. O Rotary Club de Curitiba 
Oeste sente-se honrado em ter  Carolina Bocchi Maia 
fazendo parte do Programa “ Pritaneu dos  Profissio-
nais Notáveis”.

Discurso proferido por Carolina Bocchi Maia, en-
fermeira e professora, na solenidade de recebimen-
to do prêmio PRÍTANE-2008 concedido pelo Rotary 
Clube Curitiba - Oeste

Em reunião Festiva realizada dia 28 de Outubro 
de 2008 o Rotary Club de Curitiba Oeste conferiu o 
Troféu Guido Arzua -  Prítane 2.008, à sra. Carolina 
Bocchi Maia,  Professora e Enfermeira, pelos rele-
vantes serviços prestados às comunidades curitiba-

na, paranaense, brasileira e mundial, destacando, 
em especial, o trabalho realizado junto à Organiza-
ção das Nações Unidas - ONU, convidada pelo seu 
Secretário Geral e Prêmio Nobel da Paz 2.001, Sr. 
Kofi Annan.

    Escolha muito bem merecida  feita pelos com-
panheiros, por indicação do comp. Luiz Mário.

 Basta ler seu agradecimento para ver quão 
grandiosa é esta pessoa. O Rotary Club de Curitiba 
Oeste sente-se honrado em ter  Carolina Bocchi Maia 
fazendo parte do Programa “ Pritaneu dos  Profissio-
nais Notáveis”.

PRitane  2.008 do RotaRy cluB de cuRitiBa oeste.    tRoféu guido aRzua.

Pres. Eliete, Pritane Carolina, Comp Luiz Mário, Comp. Manoel, Comp. 
Guimarães e Comp. IvoAos companheiros que neste mês comemoram 

suas profissões, o Rotary Club de Curitiba Oes-
te deseja que continuem  a aperfeiçoar tudo 

o que podem; façam tudo o melhor que puderem, 
melhorem ainda 
mais aquilo que já 
tiverem realizado. 

Parabéns !

EngEnhEiRO 
AgRônOmO 

 O comp. Luiz 
Alberto Scorsin re-
presentou toda sua 
classe na reunião do 
dia  07-10

Homenagens aos PRofissionais  do nosso cluBe no mês de outuBRo 

                                   médiCOs 
 Em reunião do dia 14 de outubro os comp. Ner-

lan, Titton e Nelson Ribas  foram homenageados 
pelo dia do Médico que é comemorado no Dia 18 de 
Outubro.. Nesta ocasião estavam ausente os compa-
nheiros  Elton e Paulo de Tarso. gRuPo de JantaRes

Companheiros, os nossos grupos de jantares já se iniciaram   -   Confiram quem faz parte:
1 – GUIDES , FATUCH , AUGUSTO, NELSON RIBAS;
2 – ADELCIO, VICENTE TARCISIO, BUSCHMANN, TREVISAN;
3 – MACHADO, HUMBERTO, SILVIO, HAMILTON;
4 – LUIZ MARIO , CARLOS ALEXANDRE, SCORSIN, MARISE;
5- CELIDA, MARCELO, TITTON, SALAMUNI E ELIETE;
6 – MANOEL NERLAN LOURDES, ILIAN;

OS COMPANHEIROS QUE NÃO INICIARAM NÃO PERCAM TEMPO.


