F r e q ü ê n c i a
DEZembro
REUNIÕES:

02/12 /08 -85,71%
09/12/ 08 -85,71,%
11/12 /08 -79,41%
Média mensal –83,94 %

100%: Adélcio, Augusto, Carlos Alexandre, Célida,
Denis, Eliéte, Estefano, Gisele, Hamilton, Herbert,
Ilian, Luiz Mário, Machado, Maria de Lourdes, Marize, Nelson Ribas, Nerlan, Reinaldo, Roberto Sérgio
Luiz, Scorsin, Sylvio.,Tarcísio,.Trevisan, Vera.
Isentos de Freqüência: Buschmann, Duílio, Edu-

ardo, Gunilda, Ivo, José Maria, Kampmann, Marco
Pólo, Paulo de Tarso, Portella, Ulisses
Isentos de Freqüência 100%: Amaury, Bandeira,
Carlberg, Elton, Guides, Guimarães, Omar,
Honorário: Edla, Glauco. Mäder, Terezinha
Companheiros ! A SECRETARIA pede aos que estão com freqüência baixa que compareçam as reuniões ou recuperem. POR FAVOR! É muito bom estar
com os companheiros. Aproveitamos para desejar
um Excelente Ano de 2009 com muita Paz, Harmonia, Saúde e muito companheirismo

DOAÇÕES PARA A FAR

A Fundação da Amizade Rotária agradece as doações dos companheiros efetuadas no mês de Dezembro de
2008. Total arrecadado: R$ 610,00 - Doações acumuladas em 2008: R$6.789,00

A n i v e r s a r i a n t e s
Janeiro

20/01 - Aniv. da Comp. Flávia
Aniv. do Comp. Sylvio
22/01
Aniv. da casamento do Comp. Guides
.
03/01- Aniv. de casamento do Comp. Titton
24/01
Aniv.
de
Andréa,
filha
do
Comp.
Ulisses
05/01 - Aniv. de admissão do comp. Guides 1988
- Aniv. do Comp. Nelson Ribas
- Aniv. de admissão do Comp. Humberto- 1990
25/01
- Aniv.de casamento d0 Comp. Guimarães
07/01 - Aniv. de casamento do Comp. Portella
28/01
- Aniv. de Helma cônjuge do Comp. Mäder
- Aniv. de Cláudia filha do Comp. Machado.
29/01
- Aniv. de Oldina (Baby) cônjuge do Comp.
10/01 - Aniv. da Comp. Maria de Lourdes
Carlberg
11/01 - Aniv. de do Comp.Sérgio Luiz
13/01 - Aniv. de casamento dos Comp. Gisele e 29/01 - Aniv. de casamento do Comp. Amaury
31/01 - Aniv. de admissão do Comp. Eduardo -1973
Scorsin
15/01 - Aniv. de Ana Laura filha do Comp. Luiz - Aniv. de casamento do Comp. Marco Polo
Mário
17/01 - Aniv. de Maria Luiza cônjuge do Comp.
Eduardor
19/01 - Aniv. de Ticiane filha da Comp. Ilian.
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.

O Companheiro
Boletim do Rotary Club de Curitiba Oeste Nº 560 / Ano 51 - Dezembro 2008

Tudo será inútil se não transformarmos os bons
pensamentos em palavras e as palavras em boas ações!

C

omo dizia Carlos Drummond de Andrade:”Quem
teve a idéia de contar o tempo em fatias, a que
se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial.
Industrializou a esperança, fazendo a funcionar no limite
da exaustão. Doze meses dão pra qualquer ser humano
se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da
renovação e tudo começa outra vez, com outro número
e outra vontade de acreditar que
daqui pra adiante vai ser diferente”.
Chegamos ao fim do mês de
Dezembro. E com ele encerramos
seis meses de nossa gestão.
Tentamos fazer o melhor
possível. Sabemos que não
agradamos a todos pois, idéias
e pensamentos diferem mas,
tentamos seguir os mandamentos de Rotary Internacional
e aplicá-los em nosso clube. A tarefa de presidir um clube
do porte do Curitiba Oeste, com o conhecimento rotário
dos companheiros não é fácil, mas, com o apoio recebido
não só dos membros do Conselho Diretor porém, de todos
que solicitamos tem nos feito seguir em frente.
O Rotary Club de Curitiba Oeste tem feito com que
consigamos enfrentar esta caminhada sem esmorecer.
O companheirismo reinante em nosso clube faz com
que sintamos o prazer de nos encontrarmos as terças
feiras. Entretanto, não ficamos só no companheirismo,
o trabalho de todos tem feito com que nossas metas
estejam sendo realizadas.

O Projeto Macieira que deveremos iniciar ainda nesta
gestão; o Projeto Boa Visão realizado, a contemplação de
quatro Títulos Paul Harris e quatro Safiras a companheiros
do clube; as Homenagens: à Pritane, Carolina Bocchi
Maia tão bem escolhida por todos; aos companheiros que
completaram 50 Anos de clube; aos nossos Profissionais;
à Polícia Militar do Paraná; os intercambistas enviados
e recebidos; os Jantares de
confraternização; participação
no Projeto dos Recurso Hídricos;
Campanha S.O.S Santa Catarina;
das Toalhas de Banho; a
continuidade no Boletim; foram
alguns pontos alcançados.
Temos mais seis meses para
completarmos nossos objetivos
“REALIZANDO SONHOS” e deixarmos o Plano de Liberança
de Clube pronto para implementação na próxima gestão
Completaremos 51 Anos em Fevereiro, dos quais todos
os Presidentes fizeram o melhor possível para que
continuemos enaltecendo os Programas de Rotary
Internacional.
“ Tudo será inútil se não transformarmos os bons
pensamentos em palavras e as palavras em boas ações”
Eliete Barddal
Presidente 2008/09

s ol i e d a r i e d a d e

N

o dia 02 de Dezembro os companheiros Kampmann, Augusto, Machado, Helena, Gisele,
Elton, Eliéte e o Intercambista Lukas foram a
Escola da Macieira ver o andamento onde deverá ser
aplicado o Projeto de nosso clube.
No dia 06 de dezembro a Escola Rural de Macieira fez a Formatura dos alunos que concluíram
sua etapa nesta escola. Aí é que vemos a necessidade de amplia-la e quanto o R.C.Curitiba Oeste
faz a diferença. Como já vem acontecendo desde
2005, quando da primeira turma que o Interact e os
companheiros do clube fizeram a formatura destas
crianças, todos os anos seguintes há esta comemoração. O que nos comove é ver que foi ensinado
como fazer e a partir daí somos convidados para a
comemoração. Companheiros não é gratificante saber que a semente plantada está germinando? E não
é somente na Formatura e, sim nos demais setores. É
uma formatura que os alunos vestem beca, participa
a Secretária de Educação do Município de Bocaiúva,
pais dos alunos, a comunidade, e nosso clube. A escola estava tão lotada que não conseguiu acomodar

Companheiros Paul Harris

C O MEM O RA Ç Ã O
todos dentro. Pela data só estiveram presentes as
companheiras Helena e Eliéte e o Júlio do Rotaract.
O Interact forneceu uma pasta de material didático
para os formandos. Foram oito os formandos entre
os quais dois foram premiados como Jovens destaque. Infelizmente estes alunos deixarão a escola e
talvez nem continuem seus estudos por ser muito
distante a onde estudar.
Companheiros! Vão conhecer Macieira que
temos certeza que seus corações se encherão de
muito amor para dar aquelas crianças tão necessitadas.

REUNIÃO FESTIVA DE NATAL 2008 DO ROTARY CLUB DE CURITIBA OESTE
A Reunião Festiva foi realizada no dia 11 de dezembro de 2008, na sede da Associação de Senhoras
de Rotarianos de Curitiba.
O espaço foi gentilmente cedido por sua Presidente, sócia honorária TEREZINHA GUIDES.
Foi um jantar alegre, descontraído, com muito companheirismo e abrilhantado pela presença de
cônjuges, familiares e amigos dos companheiros.
Esteve presente o comp. PAULO DE TARSO
MONTE SERRAT, acompanhado de sua família. Estava comemorando 50 anos de Clube!
Na ocasião, recebeu as devidas e merecidas
homenagens dos companheiros,recebendo a medalha comemorativa, entregue pela Presidente do
R.C.C.Oeste, companheira ELIÉTE.
O homenageado proferiu então palavras de
agradecimento ao Clube, aos companheiros e ao Estado que o acolheu, o Paraná.
A presidente ELIÉTE recebeu também, em
nome do R.C.C.Oeste, os agradecimentos dos CORREIOS pela parceria que houve com o lançamento do
SELO comemorativo dos 50 anos do Clube.
Tomando então da palavra, fez um pronunciamento emocionado, no qual agradeceu a
todos os companheiros pela colaboração e apoio,

pelas sugestões e
orientações até
aqui recebidos e
solicitou encarecidamente, a continuidade dessa
ajuda para que OS
SONHOS SE REALIZEM.
Agradeceu
à companheira GISELE pela brilhante condução do
Projeto Boa Visão, e também a todos que de alguma forma, ajudaram. Desejou, finalmente, um FELIZ
NATAL a todos e que 2009 seja pleno das realizações
que todos os companheiros desejam para si, suas famílias e para o “CURITIBA OESTE”, encerrando assim
a reunião.
Após o brinde e as comemorações, os companheiros, sob o comando alegre e divertido do
companheiro NELSON RIBAS, fizeram contribuições
e a importância arrecadada foi destinada ao Projeto
Macieira.
Helena C. Licheski

homenagem

notÍciaS

HOMENAGEM AOS ENGENHEIROS DO CLUBE

PROJETO DA ESCOLA DA MACIEIRA EM EVOLUÇÃO

m reunião realizada dia 09 de Dezembro os e Ivo por não estarem presentes a reunião receberão
companheiros do R.C.Curitiba Oeste que per- posteriormente suas homenagens.
tencem aos quadro de Engenheiros não entrando na sua especialização foram homenageados pela
omenagem aos companheiros que não estadiretoria. Entre eles encontravam-se presentes os
vam presentes quando da comemoração de
companheiros : Herbert, Tarcísio, Reinaldo,Trevisan
seu dia Profissional. Companheiros. Elton,
e Karam. Os companheiros engenheiros Luiz Mário Augusto, Kampmann, Marco Pólo, Zé Maria e Vera.

urante esse mês de dezembro que passou a
nossa companheira Marize, Presidenta da
Avenida de Serviços à Comunidade, deu continuidade ao Projeto de Construção da Escola da Comunidade Rural de Macieira, efetuando uma revisão
do projeto arquitetônico da escola.
A companheira Marize considerou que o projeto,
elaborado pela Prefeitura Municipal de Bocaiúva do
Sul, deveria passar por uma revisão, uma vez que
não estava ajustado à terraplenagem efetuada no
local da construção, bem como não estava adequado
à real demanda da comunidade a ser beneficiada.
Assim, por sua iniciativa, contatou os arquitetos
Rafael Cardoso e Sussiane Fink Cardoso, os quais se
prontificaram a efetuar, sem ônus ao nosso clube,
uma revisão daquele projeto.
Então os arquitetos,
ciceroneados pela companheira Gisele, estiveram no local da obra, efetuaram os levantamentos
preliminares necessários
e após, fizeram um novo
desenho da nova escola,
mais adequado às características do terreno e à
demanda da comunidade.
Assim, o projeto, que inicialmente previa uma
área construída de aproximadamente 550 m2, passou a prever uma área construída total de aproximadamente 250 m2, praticamente a metade da área
do projeto inicial.
De posse desse redesenho da escola a companheira Marize, acompanhada pelo companheiro
Scorsin e pelos arquitetos autores do novo desenho,

E

H

DISTRIBUIÇÃO DOS DONATIVOS DA FAR- FUNDAÇÃO DA AMIZADE ROTÁRIA.

N

a Reunião do R.C. Curitiba Oeste de
09/12/2008 a Fundação da Amizade Rotária
–FAR, fez a entrega de Donativos, o que ocorre anualmente. Estiveram presente os integrantes
da Junta Diretiva: Secretária Companheira Maria
de Lourdes - e Tesoureiro Companheiro Tarcísio- (
ausente o Presidente Companheiro Luiz Mario - por
motivo de viagem,) e os Membros do Conselho de
Curadores:Companheiros Adélcio, Augusto, Karam,
Guides e Marco Polo ( ausente o Estefano).
A Instituição receptora do donativo foi a Movimento Pró-Creche Nossa Senhora do Rocio, que
recebeu o valor de R$7.000,00 através de sua representante a companheira Miriam Mauad
Na oportunidade a Companheira Maria de
Lourdes ressaltou a importância das atividades da

FAR, destacando o amparo à infância, bem como a
contribuição financeira dos Companheiros em cada
reunião do Rotary Club Curitiba Oeste, o que só engrandece o clube.
Maria de Lourdes

D

esteve reunida com a Prefeita Eleita de Bocaiúva do
Sul com quem discutiu o novo detalhamento proposto, sendo que esta concordou integralmente com
os argumentos e com o novo projeto apresentado,
ficando então de determinar a adequação dos processos licitatórios para a contratação dos projetos
complementares (parte hidráulica e elétrica) e para
o fornecimento da mão-de-obra, os quais estão em
etapa de preparação pela Prefeitura Municipal.
Isto feito, agora há necessidade de se efetuar o
levantamento topográfico do terreno, necessário
para o detalhamento do projeto de construção e para
se projetar o acesso à escola e as obras complementares, tais como: um muro de arrimo para proteger
a escola de eventuais deslizamentos de terra, canais
para drenagem de águas, muros e calçadas.
A Prefeita eleita de Bocaiúva do Sul comprometeu-se a alocar em tempo
integral na obra um fiscal
daquela municipalidade
para fiscalizar a execução
da obra e zelar pela aplicação do material a ser
doado pelo nosso clube.
Os arquitetos Rafael
e Sussiane estarão então
agora trabalhando para o detalhamento do projeto
arquitetônico e de construção e assim que os processos licitatórios na Prefeitura Municipal sejam concluídos as obras deverão iniciar, o que está previsto
para meados do mês de fevereiro de 2009, devendo
nosso clube nessa época, estar preparado com os recursos necessários para enfrentar a obra.
Luiz Alberto Scorsin

