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Feliz Natal e Próspero Ano Rotário

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 Novembro de 
2008. Total arrecadado: R$ 600,00   -  Doações acumuladas em 2008:  R$6.179,00

novembro
REUNIÕES: 04/11/2008 -  78,50%
                     11/11/2008 - 91,15% 
                     18/11/2008 - 79 %
                     25/11/2008 - 98,25%
  ToTal .......................   86,72%
 
100%:  Adelcio,  Ademir, Augusto, Carlos Alexandre, 
Célida,  Denis,  Eliéte Estefano, Gisele, Humberto, Ilian, 
Luiz Mário, Machado, Maria de Lourdes, Marize, Nelson 
Ribas, Nerlan, Reinaldo, Roberto, Salamuni, ,Sérgio Luiz, 

Scorsin,  Sylvio, Tarcísio, Trevisan e  Vera.

Isentos de Freqüência 100% : Amaury,  Buschmann, 
Carlberg, Guides, Omar, Portella, Ulisses

Isentos de Freqüência:  Bandeira, Duílio, Elton, Edu-
ardo, Guimarães, Gunilda, Kampmann, Ivo,  José Maria,  
Marco Pólo, Paulo de Tarso, Ullises

Honorário : Edla,  Glauco. Mäeder, Terezinha

DeZembro
01/12-  Aniv. de Guivan  filho do Comp. Guimarães                                 
02/12 – Aniv. de admissão do comp. Paulo 1958        
          -  Aniv. de Davi  filho do  Comp. Nerlan                                    
          - Aniv. de  Nilde cônjuge do Comp. Augusto                                     
05/12 - Aniv. do Comp. Paulo Roberto.                   
06/12 - Aniv. de casamento do Comp. Mäder
07/12 - Aniv. de do  Comp. Augusto -2001        
11/12 - Aniv. de  admissão  do Comp. Ademir -1998
12/12 - Aniv. de Miriam cônjuge do  Comp. Ulisses                                                
14/12 - Aniv. de Denise filha do Comp. Omar
14/12 - Aniv. de Nely cônjuge do Comp. Portella.                                        
          - Aniv. de admissão  do Comp. Nerlan -1982
15/12 - Aniv. de Luciana, filha do Comp. Trevisan
16/12 - Aniv. de casamento dos comp. Barddal e Eliéte
17/12 - Aniv. do  Comp. Reinaldo 
19/12 - Aniv. de  Marly  cônguje do Comp. Omar

          - Aniv. de admissão  do Comp. Machado -1995                 
          - Aniv. de  Marilene cônjuge do  Comp. Sylvio
         -  Aniv. de Gabriel filho do Comp. Manoel 
20/12-  Aniv. de Patrícia filha do comp. Agostinho                                                
21/12 - Aniv.de admissão da  Comp. Dinah -2004
         -  Aniv. de casamento do Comp. Estefano
         -  Aniv. de casamento do Comp. Glauco
23/12 - Aniv. de  Cassiano filho do  Comp. Nelson Ribas
          -  Aniv. de casamento do Comp. Tarcísio
24/12 – Aniv. de casamento do Comp. Elton                      
27/12 - Aniv. de Thais  filha dos Comp. Gisele e Scorsin
          - Aniv. de Mariland cônjuge do Comp. Chogtuis
         -  Aniv. de Mara Elaine cônjuge do Comp. Luiz Mário
28/12 - Aniv. de Dorote cônjuge do Comp. Nerlan
          -  Aniv. de Fernando filho do Comp. Manoel
30/12 - Aniv. do Comp. Tarcísio
          -  Aniv. de Thiago filho do Comp. Denis

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 - Helena de Castro Licheski, 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.

 Está chegando Dezembro!  E está chegando o Natal! 
Nesta época do ano nossos pensamentos e atividades 
se preparam para celebramos as Festividades Natalinas 
e nossos corações se enchem de emoção. São dias em 
que os sorrisos se abrem e todos se dão as mãos. É a 
esperança renascendo no olhar das pessoas caminhando 
nas ruas. É a força do trabalho se mostrando com suor 
e sonhos. Bendito somos nós que temos um teto para 
nos abrigar. Agradeçamos ao 
Senhor a oportunidade que nos 
deste durante estes anos para 
ampliarmos a nossa capacidade de 
SERVIR. Agradeçamos Senhor, o ter-
nos permitido que o Rotary Club de 
Curitiba Oeste continue  fazendo a 
roda dentada girar para frente.

Senhor – Permita-nos que 
na estrada da vida, onde tantos passam por nós, 
continuemos a SERVIR.

SENHOR JESUS!
Nós te agradecemos este ano:
Pela coragem de facear as dificuldades criadas por 

nós mesmos;
Pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos 

abrandam o coração;
Pela fé e pela imortalidade;
Pelo privilégio de Servir;
Pelo dom de saber que somos responsáveis pelas 

próprias ações;

Pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos 
em nos;

Pelo reconforto de reconhecer que nossa felicidade 
tem o tamanho da felicidade que fizermos aos outros;

Pelo discernimento que nos permite diferenciar 
aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve;

Pelo amparo da afeição no qual nossas vidas se 
alimentam em permuta constante;

Pela benção da oração que 
nos faculta apoio interior para a 
solução de nossos problemas;

Pela tranqüilidade de 
consciência que ninguém nos 
pode subtrair;

Por tudo isto, e por todos os 
demais tesouros de esperança e 
amor, alegria e paz de que nos 

enriqueces a existência, sê bendito, Senhor, ao mesmo 
tempo em que te louvamos a Infinita Misericórdia, hoje,e 
para sempre, (Emmanuel)

Que sejamos como pontes vivendo para UNIR - que 
sirvamos sempre de passagem para que pela amizade 
e companheirismo possamos alcançar e conseguir os 
objetivos do Rotary.

SERVIR - DAR DE SI ANTES DE PENSAR EM SI para 
REALIZARMOS OS SONHOS.

      FELIZ NATAL A TODOS OS COMPANHEIROS E 
FAMILIARES!                                                                                  

Eliete Barddal
 Presidente 2008/09



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

Depois de termos  apresentado em reuniões 
normais o Projeto Macieira, depois de termos 
aprovado em assembléia do clube  do dia     de 

outubro, em reunião realizada dia 04 de Novem-
bro  p.p. foi firmada a Parceria com a Prefeitura de 
Bocaiúva do Sul  e o Rotary Club de Curitiba Oeste  
para construção da Escola 
Rural de Macieira.  O prefeito 
atual  Sr. Ademir Costa Curta 
já havia assinado  mas, nesta 
data assinaram  os termos do 
acordo a Prefeita Eleita para 
o Mandato que assume em 1º 
de Janeiro de 2009  Sra.Luci-
meri de Fátima Santos Franco 
juntamente com a Presidente 
do R.C.C.Oeste 2008/2009 e os 
Presidentes eleitos Carlos Ale-
xandre-2009/2010; a Presi-
dente eleita 2010/ 211 – Ilian 

Vasconcellos e a Comp. Marize – Pres. da Avenida de 
Serviços. À Comunidade.

A terraplanagem do terreno já está feita. e assim  
damos início ao Projeto que muito beneficiará a Co-
munidade de Macieira.

PaRceRia Do RotaRY cLuB cuRitiBa oeSte – PRefeituRa De BocaiÚVa Do SuL.

Escolas Estaduais e Municipais são convidadas, 
pelo Ministério da Educação, Fundação Itaú So-
cial, União Nacional dos Dirigentes Municipais 

de Educação (Undime) e Centro de Estudos e Pes-
quisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, a 
participar da Olimpíada da Língua Portuguesa. 

Cinco etapas eliminatórias serão feitas antes que 
sejam eleitos os 15 vencedores nacionais. A primeira 
será escolar, a segunda municipal, a terceira estadu-
al, a quarta regional e a quinta e última será nacio-
nal e deve ser realizada em Brasília, em novembro 
deste ano. 

O tema central da olimpíada foi O Lugar Onde 
Vivo e em Bocaiúva do Sul os finalistas foram da Es-
cola Municipal Pedro Alberto Costa e Escola Munici-
pal Rural da Macieira. As professoras Carmem Bueno 
do Nascimento e Gerusa Rocha Haubrchs sentem-se 
orgulhosas com a produção de seus alunos.

O primeiro lugar e o 2º. Lugar ficaram com  os 
alunos Wellington e Davi da Escola Municipal Rural 
de Macieira. “As professoras e alunos já são vence-
dores por participarem de uma ação como esta, in-
dependente dos resultados Estadual e Nacional”. 

oLimPÍaDa Da LÍngua PoRtugueSa em BocaiÚVa Do SuL

Sob a coordenação da companheira Gisele o 
clube realizou o Projeto Boa Visão na Escola 
Estadual Manoel Ribas Foram aplicado o teste 

visual em 521 alunos dos períodos da manhã e da 
tarde.  Estiveram colaborando nesta etapa os com-
panheiros: Scorsin, Gisele, Helena, Maria de Lour-
des, Eliéte,  Mariane, sua filha  Sylvia, Lukas o nosso  
intercambista e Júlio do Rotaract.

Destes alunos 61 apresentaram deficiência visu-
al e 6 já usavam óculos. Estes alunos foram encami-
nhados à Clínica Bariguí, gentileza do comp. João A. 
Bley Zornig Neto com a participação do companhei-
ro Garret. Onde foram atendidos 
por excelentes profissionais.

O ônibus que levou os alunos 
foi gentilmente conseguido atra-
vés do Rotary Curitiba Santa Feli-
cidade na pessoa do comp. Ventu-
rini e também as armações para os 
que precisaram  usar os óculos. In-
felizmente nem tudo correu como 
esperávamos. Somente compare-
ceram 32 crianças. Neste dia, na 
clínica participaram os compa-
nheiros: Scorsin, Gisele, Helena, 
Ilian, Flávia, Célida e Eliéte.

As outras crianças deverão ser atendidas no Con-
sultório da não menos competente Dra Cássia  Maria 
Reston Pinto a medida que os pais levem seus filhos 
para serem examinados. Os alunos da Escola Muni-
cipal Rural da Macieira também serão atendidas por 
ela. .As lentes os companheiros do clube ofereceram 
ás crianças.

A colaboração de todos é que faz a diferença. 
Obrigado a todos que participaram do Projeto e em 
especial a coordenadora Gisele. que não  poupou es-
forço para conseguir a realização do Projeto. 

    PRoJeto Boa ViSÃo



O Rotary Club de Curitiba Oeste  destinou a 
reunião nº 2.569 de 25 /11/2008 para dedi-
car a Fundação Rotária. Estiveram presente 

a reunião o EGD Jaroslaw Hrebinich representando 
o Gov. Evaldo Hasselmann; o EGD  Paulo Zanardi 
– Palestrante do dia, o Gov. Assistente Fábio Sou-
za Neto companheiros, familiares, convidados e 
rotarianos recuperantes. O comp. Machado fez uma 
instrução rotária alusiva à Fundação Rotária muito 
pertinente à ocasião.

O EGD Paulo Zanardi fez uma belíssima expla-
nação sobre os benefícios e as alterações feitas na 
Fundação Rotária. Dando prosseguimento a reunião 
foi solicitado ao comp. Scorsin que entregasse a Sa-
fira a comp. Eliéte que tinha feito jus em sua gestão 
e que somente nesta ocasião seria entregue. Em 
continuidade a solenidade foram chamados os com-
panheiros : Kampmann, Ivo, Terezinha Guides  para 
receberem as Safiras e  o comp. Omar Fatuch que 
havia recebido por ocasião da comemoração de seus 
50 Anos de Rotary 100%. À seguir foram chamados 
os companheiros Carlos Alexandre, Nelson Ribas, El-
ton e a comp. Célida para receberem os Títulos Paul 

Harris e suas comendas. Os títulos das companheiras 
Célida e Terezinha foram obtidos através de doação 
feita pela  Associação de Senhoras de Rotarianos em 
seus nomes, motivo pelo qual foram agraciados pelo 
Rotary Club de Curitiba Oeste. Os Títulos e as comen-
das foram entregues pelos EGD Zanardi, EGD Jaros-
law, Gov.Ass. Fábio, pela Presidente Eliéte e pelo 
nosso Doador Major Guimarães.

   Antes do encerrar da reunião foram chamados 
todos os companheiros  Paul Harris do clube para se 
posicionarem junto  aos demais., momento muito 
emocionante pelo número de companheiros Paul 
Harris presentes.

noVemBRo - mêS DeStinaDo À funDaÇÃo RotÁRia

Dia 06 de novembro:  No Jantar Festivo do 
Rotary Club de Curitiba Portão onde apresentaram o 
Projeto do Subsíduo equivalente-  Veículo Utilitário 
e kits entregues a Pastoral da Crianças das Filipinas.

Dia 11 de novembro – O EGD Sérgio Levy mo-
tivou muito o clube com seu brilhantismo falando 
sobre o Desenvolvimento do Quadro Social. Temos 
certeza que depois deste incentivo deveremos  au-
mentar nosso quadro associativo. 

Dia 15 de novembro :  A Presidente Eliéte 
compareceu ao encontro dos Presidentes  2008/2009 
e Governadores assistentes em Paranaguá. Nesta 
ocasião a Palestrante do evento foi nossa Pritane 
Carolina Bocchi Maia que enalteceu seu Título de 
Pritane – “Troféu Guido Arzua” recebido em nosso 
clube O clube foi parabenizado pela escolha de tão 
dignificante pessoa.

Dia 16 de novembro: Os companheiros  
Scorsin, Gisele, Elton, Helena, Célida, Walcemir, Te-
rezinha, Guides e Eliéte se fizeram presentes ao Bar-
reado do Rotary Club de Curitiba Cristo Rei. Parabéns 
companheiros do Cristo Rei pelo sucesso do evento.

reunião de 18 de novembro -   Na reunião 
deste dia o Palestrante  Cleudo Antonio Lopes agra-
dou todos os companheiros com uma brilhante pa-
lestra sobre COACHING. 

Dia 19 de novembro: No aniversário de 49 
Anos do Rotary Club de Curitiba Leste, o primeiro 
Rotary afilhado do Rotary Club de Curitiba Oeste., 
admitido em R.I. em.17/11/1959. Parabéns ao Pre-
sidente Marco A. Langer por esta tão bela comemo-
ração e por tantos serviços prestados por este clube.

Dia  25  de novembro : O companheiros Kam-
pmann, Ivo, Terezinha Guides  receberem as Safiras 
e  o comp. Omar Fatuch que recebe por ocasião da 
comemoração de seus 50 Anos de Rotary 100%. 

Dia  26  de novembro : Os companheiros  Syl-
vio, Maria Helena, Adélcio, Sheila, Terezinha, Guides 
e Eliéte  comparecem no Jantar da Maria Pia, no Clu-
be Curitibano- Noite de Solidariedade. Nesta ocasião 
o Rotary foi homenageado e recebemos um Troféu 
pelos serviços prestados à Comunidade - A Cozinha 
Experimental que o  Rotary Oeste montou em Parce-
ria com a PUC na  APADEH em março de 2008.

o RotaRY cLuB cuRitiBa oeSte Se fez  PReSente

n o t Í c i a Sn o t Í c i a S



Cara Presidente Eliéte Melo Barddal

 Mais do que toneladas de alimentos, material de limpeza e higiene pessoal, roupas e sapatos, o Distrito 
4730 enviou para os irmãos catarinenses carinho e solidariedade.

O envolvimento dos 1580 rotarianos e suas famílias mobilizou a comunidade, fazendo com que todos, in-
distintamente doassem.

Os mais de 40 voluntários que passaram pela sede do distrito triando, embalando e carregando as doações 
nos caminhões cedidos pelo Compº EGD Zanardi, mostraram na prática o que é ser companheiro.

Desta força tarefa pudemos constatar que ser rotariano vale a pena e que a credibilidade que Rotary tem é 
algo ímpar.

Em nome do Governador do Distrito 4730 - Evaldo Artur Hasselmann, quero agradecer a todos o empenho 
e a dedicação.

Que Deus abençoe a todos.

Joceli Pereira
Coordenadora da Força Tarefa - SOS Santa Catarina

Distrito 4730
Secretaria Distrital

camPanha Da SoLiDaRieDaDe  –  S.o.S.  Santa cataRina.

Agradecemos aos companheiros que colaboraram  nesta hora tão difícil dos nossos  vizinhos de Santa 
Catarina e compartilho com vocês os agradecimentos recebidos do Distrito.

S o L i e D a R i e D a D e

A Associação de Senhoras de Rotarianos de 
Curitiba todos os anos solicita aos clubes de Rotary 
doação de Toalhas de Banho para entregar aos Hos-
pitais de Curittiba. 

 O Rotary Club de Curitiba Oeste 
participou desta parceria recebendo 
dos companheiros as toalhas de Banho 
brancas e biscoitos, repassando para a 
associação 120 toalhas e 10 kg de bis-
coitos.

    Estas toalhas e os biscoitos 
juntando-se com as demais doações 
recebidas dos outros clubes de Rotary 
foram entregues ao Hospital Erasto 
Gaertner, ao Frie Rui da Associação São 
Roque, ao Hospital Evangélico, á Ma-
ternidade Victor do Amaral e ainda aos 

desabrigados de Santa Catarina.
    Parabéns Presidente Terezinha Guides por 

mais esta campanha de Solidariedade.

camPanha DaS toaLhaS De Banho e BiScoitoS

S o L i e D a R i e D a D e

A Pres. da Avenida 
de Serviços à Comunida-
de  comp. Marize  pre-
parou uma Festa para as 
crianças da Escola Rural 
de Macieira no dia 22 de 
Outubro com entrega de 
presentes e um lanche.

 Parabéns pela inicia-
tiva e pela  alegria que 
vimos estampada nos 
rostos destas crianças.

Dia DaS  cRianÇaS na eScoLa De macieiRa


