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notÍcia em foco
PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA BACIA DO RIO BARIGUI

C
Posse dos 06 novos companheiros do clube.

Comp. Estefano Ulandowski indicado Governador do Distrito 4730 - gestão
2011/2012 e sua esposa Heloisa.

Governador do Distrito 4730 - Evaldo Artur Hasselmann.

Entrega do Diploma da Câmara Municipal de Curitiba homenageando o
RCCO, entregue pelo Vereador Zé Maria, com voto de louvor e congratulações pelos 51 anos de realizações prestadas à comunidade.

COMEMORAÇÃO DIA DAS MÃES

O

Rotary Club de Curitiba Oeste convida para a
Festiva em Homenagem às MÃES que será realizada dia 05 de maio às 12:00 horas na sede
da FUR. A presença de todos os cônjuges será de
grande importância para que possamos prestar uma

merecida homenagem à todas aquelas que dedicam
a vida aos seus filhos.
Será uma reunião bem diferente, preparada com
muito carinho para esperá-los.
Contamos com a presença de todos vocês.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A

Presidenta do Rotary Club de Curitiba Oeste, no uso de suas atribuições, convoca os
membro do clube para a Assembléia Geral
Extraordinária a realizar-se no próximo dia 12 de
maio, a qual se instalará em 1ª Convocação às 12:15
minutos ou em 2ª Convocação às 12:30 horas, com
a presença de mais de 50% dos sócios representati-

vos, tendo como local a Sede da Fur, à Rua Cel. Adyr
Guimarães, 288 – Curitiba – Paraná, para deliberar
sobre a seguinte Ordem do Dia :
1. Reforma dos Estatutos e Regimento Interno
2. Outros Assuntos
Curitiba, 28 de abril de 2009

omo já é do conhecimento dos prezados
companheiros, coube ao Rotary Club de
Curitiba Oeste, a tarefa de efetuar os estudos
e levantamentos iniciais necessários à tentativa de
recuperação da Área – 4 - Rio Cascatinha / Bacia do
Rio Uvu, que é parte do projeto maior de recuperação
da Bacia do Rio Barigui.
Após reuniões e vistoria realizada “in loco”, dia
27.11.08, por nossa equipe de trabalho (Estefano,
Hamilton, Sylvio e o fotógrafo Macedo), pudemos
finalmente concluir que a área em questão tem
efetivas condições de ser recuperada, principalmente
levando-se em conta a sua razoável situação atual, o
que procuramos relatar a seguir:
a) Nesse trecho, o rio está aberto em sua maior
parte, com urbanização de aproximadamente 30%,
localizada na parte superior (montante);
b) No entorno, foi verificada a existência de
residências, pequenas propriedades rurais e criação
de animais, com predominância de comércio nas
ruas Saturnino Miranda e Via Veneto;
c) Nas margens do rio, encontramos casas algumas de bom padrão - bem como muro, cerca e
vegetação, mas na parte urbanizada as edificações
não vêm respeitando os recuos obrigatórios de lei;
d) A vegetação existente é rasteira, com
arbustos, árvores isoladas e bosque, inclusive uma
RPPNM (reserva de parque particular natural
municipal) na área, o que sugere a possibilidade de
criação de outras;
e)
Verificamos
também
alguns
desbarrancamentos e acúmulo de terra no leito
do rio, com contenção parcial e necessitando de
reforço;
f) Há mau cheiro em alguns trechos da área
e encontramos espumas de origem industrial

nas passagens da rua Francisco Dallalibera. As
tubulações de esgoto são direcionadas ao rio, mas a
real situação da drenagem de suas águas só poderá
ser avaliada mediante verificação técnica mais
apurada.
g) Nas margens dentro e no entorno do
rio, encontramos resíduos sólidos e, na região
urbanizada, acúmulo parcial de lixo, formados por
papel, plástico, latas e vidros (recicláveis), comida,
folha e galhos (orgânicos) e tijolos, telhas, restos de
concreto, etc., estes últimos mais observados nas
áreas urbanizadas.
h) Exceto nas épocas de estiagem, não tem
havido ocorrência de mau cheiro nos bueiros ali
existentes, segundo apuramos no local e pelo menos
pudemos constatar durante nossa visita.
Esse nosso trabalho e seus respectivos resultados
deverão ser, agora, unificados com levantamentos
semelhantes realizados por outros clubes de
Rotary do Distrito e, após devidamente estudados,
debatidos e avaliados, aproveitados dentro da
campanha de revitalização final da Bacia do rio
Barigui, para o que esperamos contar, desde já, com
a imprescindível colaboração de todos, aí incluídos
companheiros do clube, prestadores de serviço,
entidades educacionais, autoridades políticas e
público em geral.
Sylvio Marchione Machado
Coordenador

Fr e q ü ê n c i a
Março 2009.
Reuniões: 03/03/09 - 91,2%
10/03/09 - 76,5%
17/03/09 - 82,35%
24/03/09 - 91,2%
31/03/09 - 85%
Média mensal ....... - 85,3%

80% : Ademir, Hamilton, Maria de Lourdes, Rafael,
Reinaldo, Salamuni, Sérgio Luiz, Titton
60 % : Luiz Mário, Marcelo, Marize, Nerlan, Sylvio
40% : Flávia
20% : Herbert
Isentos de Freqüência 100%: Amaury, Bandeira,
Carlberg, Elton, Omar, Ulisses
Isentos de Freqüência: Buschmann, Duílio, Edu100%: Adelcio, Alexandre, Augusto, Carlos Alexan- ardo, Guides, Guimarães, Gunilda, Ivo, José Maria,
dre, Célida, Denis, Eliéte, Estefano, Esther,Gisele, Kampmann, Marco Pólo, Paulo de Tarso, Portella.
Glen, Helena, Humberto, Ilian, Ilma, José Paulo,
Machado, Mariane, Nelson Ribas, Roberto, Ranka, Honorário : Edla, Glauco, Mäder, Terezinha
Scorsin, Tarcísio, Trevisan, Vera.
Parabéns aos Companheiros 100%

A n i v e rs a r i a n t e s
ABRIL
01- filho: Gabriel / comp Marize
02 - filha: Deborah Letícia / comp Sérgio
05 - comp: Luiz Renato Abreu Mäder
05 -filha: Juliane / comp Kampmann
06 - comp: Gisele Titze Scorsin
06 - filha: Gisele / comp Elton
07 - filho: Leonardo / comp Renato
09 - filho: Luiz Alfredo / comp Mäder
10 - filha: Elizabeth / comp Buschmann
11 - comp: Rubens Carlos Buschmann
11 - filho: Plínio Luiz / comp Ivo
12 - filha: Mayra / comp José Maria
13 - filho: Renato / comp Duílio
14 - cônjuge: Gláucia S. Valente Rocha / Reinaldo
17 - filha: Maria Eduarda / comp Cláudio
19 - filho: Rodrigo / comp Marco Polo

20 - cônjuge: Isis Monte Serrat / Paulo Monte Serrat
20 - filho: Roberto / comp Bandeira
21 - filho: Cláudio Luiz / comp Mäder
23 - comp: Roberto Sotomaior Karam
23 - cônjuge: Nilda Machado / Machado
24 - filho: João Antonio / comp Trevisan
24 - filho: Roberto / comp Trevisan
25 - cônjuge: Maria Helena da Siva / Ademir
25 - filha: Eliane / comp Guides
26 - filha: Iara / comp Guimarães
27 - comp: Ademir R. da Silva
27 - filha: Maria Eliza / comp Vera
28 - filho: Adriano / comp Reinaldo
29 - comp: Carlos Gilberto Machado
29 - comp: Ivo Azua Pereira
29 - filho: Gustavo Luiz / comp Sérgio
30 - filha: Ana Flávia / comp Luiz Mário

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
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Nosso esforço será recompensado

T

em por finalidade a presente, agradecer a
colaboração de todos na realização do Jantar
IIIº Bobó de Camarão e Frango do Rotary Club de
Curitiba Oeste realizado dia 27 p.p. nas dependências
da FUR. O Jantar decorreu num ambiente de muito
companheirismo e temos que destacar: A companheira
Célida comandando a cozinha e com seu toque especial
de exímia cozinheira fez mais uma vez a comida ser
muito apreciada.
O companheiro Ademir
incansável na compra do camarão;
o companheiro Carlos Alexandre
nos brindou com todo o Frango para
o Bobó. O companheiro Augusto
como sempre na arrecadação
para diminuir as despesas com a
participação dos companheiros:
Fatuch, Adelcio, Mauad, Augusto,
Machado, Karam, Guides, Nelson
Ribas, Hamilton, Tarcísio, Marize, Ilian, Célida e Eliéte
Na portaria ficaram os companheiros Scorsin e
a tesoureira Helena substituindo o nosso incansável
tesoureiro Luiz Mário que estava viajando.A companheira
Gisele ajudando em todos os setores. A companheira
Terinha recebendo os brindes, as companheira Rose,
Aline, Ilian na arrumação dos arranjos. Os demais
companheiros na recepção atendendo os convidados.
A Música foi gentileza da cantora Marise Farias que
não podendo comparecer nos enviou seu filho e nora
No Bingo tivemos a colaboração dos companheiros
Adelcio e Scorsin para realização do mesmo. Os brindes
para o bingo foram gentilmente ofertados pelos
companheiros: Estefano; Terinha e Guides; Esther; Helena;

Marly Fatuch; Elton; Gisele, Ilma, Célida, Maria Roseli
D!Avila, Ilian, Adelcio , Eliéte , Ely e outros companheiros
que não conseguimos identificar.
O companheiro Rafael nos brindou com apresentação
em vídeo de fotografias da Escola Rural de Macieira
fazendo com que as pessoas presentes sentissem a
necessidade que é nosso Projeto.
Sentimos a falta de muitos companheiros que
não puderam comparecer. Muitos viajando, outros com
compromissos assumidos para
esta data mas mesmo assim, não
podendo comparecer adquiriram
convites o que possibilitou a
venda de 207 convites e uma
arrecadação de R$ 7.330,33 (sete
mil, trezentos e trinta reais e trinta
e três centavos).
Temos certeza que com esta
arrecadação, mais a contribuição
da Fundação Júlio Moreira e as adesões ao Livro de
Ouro poderemos dar início ao Projeto da Escola Rural de
Macieira muito em breve.
Companheiros! Sonhar é bom mas, Realizar os
Sonhos é muito melhor!
Companheiros do Rotary Club de Curitiba Oeste
sentimo-nos orgulhosos de pertencer a este clube.
Meu muito obrigado a todos os 59 companheiros que
tem colaborado em todos os momentos de nossa gestão
com seu apoio sempre na hora necessária.
Eliete Barddal
Presidente 2008/09

