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SOnhOS RealizadOS - MetaS atingidaS

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

MAIO 2009.  

reUniÕes: 05/05/09 -  82,5  %
                         12/05/09 -  75   %
                         19/05/06  - 90   %
                         25/05/06  - 75   %
 Média mensal  - 80,62% 

 100%: Adelcio, Alexandre, Augusto, Carlos Alexan-
dre, Célida, Denis,  Eliéte Estefano, Esther, Gisele, 
Glen, Helena, Humberto, Ilian,,Ilma, Luiz Mário, Ma-
chado, Maria de Lourdes, Ranka, Roberto,  Scorsin, 
Tarcísio, Trevisan, Vera.

Isentos de Freqüência 100%: Amaury, Bandeira, 
Buschmann, Carlberg, Elton, Kampmann, Omar, 
Isentos de Freqüência: Duílio, Eduardo, Guides, 
Guimarães,Gunilda, Ivo, José Maria, Marco Pólo, 
Paulo de Tarso, Portella e Ulisses
Honorários:  Edla, Glauco, Mäeder, Terinha                                                 
            
                                        

JUNHO
01/06-  Aniv.  de Marta,  cônjuge  do  Comp. Sérgio 
Luiz                                 
-  Aniv. de Marize, filha do Comp.Elton                 
03/06 - Aniv. de Admissão  das   Comp.  Gunilda e 
Ilian - 1997                                    
04/06 - Aniv. de Venessa, filha do Comp Ulisses
           
07/06 - Aniv. de  Eduardo Augusto, filho  do Comp. 
Eduardo
- Aniv. de  André, filho do Comp.Estefano.                                      

08/06 - Aniv. de  José Maria Jr., filho do Comp.José 
Maria.                   
10/06 - Aniv. de  Neusa, cônjuge  do  Comp. 
Amaury
14/06 - Aniv. de  Renato, filho  do Comp. Duílio
           - Aniv. de  Rodrigo, filho do Comp. Eduardo
17/06 - Aniv. de  Mariana, filha do  Comp. Reinaldo
19/06 - Aniv. de  Admissão do Comp. José Maria 
– 1969

- Aniv. de  Ana Paula, filha do Comp. Luiz Mário.
22/06 
- Aniv. de  Admissão  do Comp. Guides - 1971
- Aniv. de  Admissão do  do Comp. Ulisses - 1976
 - Aniv. de Nourieh, filha do  Comp. Glauco
24/06 - Aniv. de  Ângela, filha do Comp. Elton
25/06 - Aniv. de   Christian, filho  do Comp. Denis
26/06 - Aniv. de Maria Izabel, filha do Comp. Paulo.
27/06 - Aniv. de Admissão do Comp. Denis - 1986
            - Aniv. do Comp. Luiz Augusto.
28/06 - Aniv. de  Admissão do Comp. 
29/06 - Aniv. de  Admissão do Comp. Marco Pólo -
1991
- Aniv. de  Elaine Maria, filha   do Comp. Ivo
30/05 - Aniv. de Admissão do Comp. Carlberg - 
1981
- Aniv. de Admissão do  Comp. Adélcio -2001
- Aniv. de  casamento do  Comp. Sylvio 
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Mês de Maio – Mês das Mães – Mês 
das realizaçÕes dos sonhos 
– Mês da conFerência distrital, 

Mês em que nos solicitavam os relatórios de 
nossas atividades. Mês de cairmos na realidade. 
Era chegada a hora da verdade. O que tínhamos 
feito? Era chegada a hora de  avaliarmos se con-
seguimos cumprir parte do que nos 
propusemos ao iniciar nossa ca-
minhada  pela presidência do 
clube. Clube este que faz com 
que nossa responsabilida-
de se faça muito maior pelo 
exemplo dos rotarianos que 
nos antecederam e tanto fizeram 
por nosso clube, por Rotary. Foram 50 
Anos de dedicação, respeito, alcançados e muito 
trabalho Isto me assustava. Não gostaríamos de 
decepcionar aqueles que acreditaram em nós. 
Felizmente, não só com a ajuda do membros do 
Conselho Diretor,  mas de todos os companhei-
ros do clube pudemos constatar que a roda den-
tada do Curitiba Oeste girou mais um ano para 
frente.

    Só temos que agradecer o carinho com 
que éramos impulsionados para frente quan-
do o emocional nos abalava com saudades do 
passado não muito distante porém,  muito pre-
sente principalmente em  Rotary, fazendo que 
a realidade voltasse a tona e continuássemos a 

caminhar.
    Caminhamos para realizar os 
Sonhos das crianças da Escola 

Rural da Macieira, da Escola 
Estadual Manoel Ribas levan-
do o Projeto Boa Visão e com 
ele a possibilidade de alguns 

alunos passarem a ver a vida 
melhor. Outros Projetos nos trou-

xeram premiações na Conferência mas, 
temos certeza que estas premiações só foram 
conseguidas pelos esforço e dedicação dos com-
panheiros do Rotary Club Curitiba Oeste. 

  Obrigado e Parabéns a todos por pertencer-
mos ao Rotary Club de Curitiba Oeste e termos 
REALIZADOS OS SONHOS.

Eliete Barddal
 Presidente 2008/09



n o t í c i a s n o t í c i a  e M  F o c o

Fruto de profícuo trabalho desenvolvido pelos 
rotarianos do Rotary Club de Curitiba Oeste ao lon-
go do Ano Rotário 2008/2009, o clube foi agraciado 

durante a XXIV Conferência do Distrito 4730, com vários 
troféus representativos do sucesso de cada um de seus 
Projetos.

O de maior repercussão, dedicado à Construção da 
Nova Escola Rural Municipal de Macieira que beneficiará 
85 crianças, em execução em parceria com a Prefeitura 
Municipal de Bocaiúva do Sul e que já teve as obras de 
terraplanagem concluídas e o desenvolvimento de pro-
jetos em fase final, mereceu o “Troféu Henrique Lenz 
Cesar”, outorgado pelo Rotary Club de Curitiba.

Por ter sido o clube com o maior número de realiza-
ções no Distrito 4730, o Governador Evaldo Artur Hassel-
mann indicou e o Rotary Club de Paranaguá outorgou 
ao Curitiba Oeste o “Troféu Caetano Gomes Correa”. O 
clube marcou sua ação ao longo do ano-rotário com 
os projetos: Retinoblastoma –“ Mancha Branca que 
Mata”, em parceria com o Clube Soroptimist Internatio-
nal Curitiba Glória; Projeto de Recuperação da Bacia do 
Rio Bariguí, com a tarefa de efetuar os estudos e levan-
tamento iniciais necessários à tentativa de recuperação 
do Rio Cascatinha / Bacia do Rio Uvu; Projeto Boa Visão, 
aplicado na Escola Estadual Manoel Ribas em 521 alu-
nos, dos quais 61 alunos apresentaram deficiência visu-
al e foram encaminhados à Clínica Bariguí.

O elevado espírito de solidariedade de seus mem-
bros levou o Curitiba Oeste a participar de campanhas 
como a S.O.S. Santa Catarina arrecadando produtos em 
favor das vítimas das enchentes ocorridas no estado 
vizinho; a Campanha das Toalhas de Banho e Biscoitos 
em parceria total com a Associação de Senhoras de 
Rotarianos de Curitiba,  repassando para a associação 
120 toalhas e 10 kg de biscoitos, posteriormente en-
tregues ao Hospital Erasto Gaertner, à Associação São 
Roque, ao Hospital Evangélico, á Maternidade Victor do 
Amaral e ainda aos desabrigados de Santa Catarina. A 
FAR - Fundação da Amizade Rotária patrocinada pelo 
clube doou ainda ao Movimento Pró-Creche Nossa Se-
nhora do Rocio, o valor de R$7.000,00. 

Coube à Presidente Eliéte receber das mãos do re-
presentante do Presidente de Rotary International, o 

português José Carlos Correia Estorninho, o troféu que 
fez juz pelo cumprimento de seis das metas distritais, 
superando até as previsões mais otimistas como foi o 
caso do Desenvolvimento do Quadro Social onde o au-
mento líquido foi invejável.

Nem as baixas temperaturas registradas em Pon-
ta Grossa nos dias da conferência conseguiriam esfriar 
o entusiasmo dos rotarianos do Curitiba Oeste que lá 
compareceram. O Clube mostrou-se forte, expressivo e 
unido em todos os momentos, especialmente na gelada 
manhã de sábado quando se postou para acompanhar 
o casal Governador Indicado 2011-2012 Estefano e He-
loisa. Em todos os momentos da Conferência o Curitiba 
Oeste marcou sua presença, lá comparecendo a Presi-
dente Eliéte, Carlos Alexandre, Aline, Estefano, Heloisa, 
Scorsin, Gisele, Ilma, Daniel, Karam, Elton, Augusto, 
Nilde, Ilian, Arlindo, Maria de Lourdes, Mário Sérgio, 
Célida, Adelcio, Tarcísio, Márcia, Machado e Nilda.

Tamanha representatividade levou o Governador 
Evaldo a comparecer à primeira reunião do clube logo 
após a conferência, ocasião em que entregou a cada um 
dos membros de sua equipe distrital ali presentes, tro-
féus ou certificados em reconhecimento pelos trabalhos 
dedicados ao Distrito 4730 no decorrer do ano-rotário 
2008-09, ano em que o Rotary Club de Curitiba Oeste 
realizou projetos... que mais pareciam sonhos.  

Carlos Gilberto Machado                   
Pres.2003/2004.

cUritiba oeste recebe troFéUs na conFerência distritaldia das Mães

Em reunião Festiva dia 05 de maio foi comemora-
do o Dia das Mães.

Foi uma reunião com o comparecimento de 
muitos cônjuges  e que as companheiras fizeram a 
reunião. 

O Protocolo foi feito pela comp. Ilian, que muito 
bem o conduziu. A oração Ecumênica  foi proferida 
pela comp. Maria Letícia espôsa do comp. Titton  que 
nos trouxe bela mensagem. A secretaria foi feita pela 
comp. Rose esposa de nosso secretário Hamilton. 
Como palestrante para Homenagear às Mães pude-
mos nos deleitar com as palavras da comp. Gláucia, 
médica e esposa do comp. Reinaldo. Nada melhor que 
uma profissional na área da Ginecologia e Obstetrícia 
para nos trazer palavras maravilhosas enaltecendo a 
mãe mulher, mãe profissional, mãe avó, mãe – mãe 
encerrando seu pronunciamento com um vídeo muito 
emocionante.

Durante o almoço, as companheiras Mariane, 
Nilde, Célida, Sheila e Helena apresentaram um des-
file de modas das confecções Fuxiqueira de Londrina,  
com muito profissionalismo.

A  Mãe do Ano  NILDE ROCHA escolhida pelos com-
panheiros do clube  para representar todas as mães 
recebeu um mino – Troféu Mãe do Ano 2008/2009. 
Muito sensibiliizada, a comp. Nilde, esposa do comp. 
Augusto não conteve sua emoção. A companheira 
Terezinha Guides – Mãe do Ano 2007/2008 ofereceu  
um bonito arranjo de flores com muito carinho.

Para finalizar a reunião entregamos as Mães uma 
lembrança do clube – Uma Sacola Ecológica para que 
o Rotary Club de Curitiba Oeste participe da campanha 
de Preservação do Meio Ambiente.

O companheiro Estefano Ulandowski e Heloisa 
foram apresentados na Conferência Distrital 
como Governador Indicado 2011/2012 e 

acompanhados pelos companheiros do Rotary Club 
Curitiba Oeste.  Indicação merecida pelo seu curri-
culum rotário e profissional  temos certeza que con-
tinuará a engrandecer a Galeria dos Governadores 
do Distrito 4730 pertencentes ao Rotary Club de 
Curitiba Oeste. Parabéns e sucesso desde já.

Em data de   12 de maio de 2008  realizou-se 
a Assembléia Geral Extraordinária  com mais 
de 50% dos companheiros para aprovação das 

reformas do Estatuto e do Regimento Interno do 
Rotary Club de Curitiba Oeste para Implementação 
do Plano de Liderança de Clubes – PLC  para gestão 
2009/2010. Os estatuto e Regimento já foram devi-
damente registrados e encontram-se a disposição 
dos companheiros na secretária e também no site 
do Curitiba Oeste.

Governador  indicado é aclaMado na  
XXiv conFerência distrital

asseMbléia Geral eXtraordinária para   
reForMa do estatUto e reGiMento interno

n o t í c i a s



coMpanheiros   !  não FalteM !!!

O Rotary Club de Curitiba Oeste tem a honra de convidar V.Sª e família para a Reunião Festiva de Posse 
de seu Conselho Diretor 2009/2010 à realizar-se dia 30 de junho de 2009, às 20,00 horas, no Buffet 
Ilha do Mehl, à rua Emílio de Menezes nº 697- Salão Fortaleza- Curitiba- Paraná

Conselho Diretor 2009/2010

Presidente______________CARLOS ALEXANDRE Dias da Silva
Vice Presidente__________________Luiz Alberto SCORSIN
Presidente Eleito 2010/2011_______ILIAN Lopes Vasconcelos
Past President__________________ELIÉTE Melo Barddal

Secretária______________________GISELE Titze Scorsin
Tesoureiro_______________LUIZ MÁRIO Lampert Marques
Diretora de Protocolo________MARIANE Nascimento Ferreira

Comissão de Prest. de Serviços_____RANKA D. Sandino da Gama
Comissão de DQS_____________MARCELO de Oliveira Viana
Administração do Clube_________HELENA de Castro Licheski
Relações Públicas__________SERGIO LUIZ Sottomaior Pereira
Fundação Rotária_____________ILMA Brandalize Machado
Oficial de Intercâmbio_________ALEXANDRE Bastos Penteado

Conselheira de Intercâmbtio____Célida Helena de Andrade Vieira

caMpanha do aGasalho

Companheiros! O frio chegou! Mais uma vez o 
Rotary Club de Curitiba Oeste vem apelar aos 
corações generosos que lembrem-se daqueles 

que necessitam de um pouco de nosso carinho. O 
Princípio do Vasio usado no início da gestão ainda 
está em voga. Tragam o que estiver ocupando es-
paço em seus armários .  Os companheiros Carlos 
Alexandre e Aline, no mes de julho saberão aonde 
entregar.

                                                                                             

caMpanha de livros

Iniciada  em nosso clube após a visita do Pres. do 
Rotary Club de Curitiba Avenida das Torres- Luiz 
Alberto da Cruz com os pais do Rotaractiano Osiris 

Del Corso ( assassinado em Matinhos) e que veio so-
licitar nossa ajuda para Biblioteca que será feita em 
Homenagem ao Osiris.

Como nós temos a Biblioteca da Macieira, - “a 
Corujinha” os livros  que recebermos serão selecio-
nados e encaminhados  para o local que melhor pro-
ver.  Esta campanha também faz parte da Roda que 
está girando no Curitiba Oeste e será encerrada na 
gestão 2009/2010.

F e s t i v a  d e  p o s s e

inaUGUrado coléGio GUido arzUa

Dia 22/04/2009 foi inaugurado no Sítio Cerca-
do, em Curitiba, o Colégio Estadual Guido Ar-
zua. A obra custou R$ 4 milhões e vai atender 

2.500 alunos do Bairro Novo B, Moradias Sambaqui, 
Novo Horizonte e Vila Osternack. “Esta é uma escola 
excepcional que leva o nome de um dos mais im-
portantes professores do Paraná. O compromisso do 
Estado é que esta seja uma escola tão excepcional 
como foi o professor Guido Arzua, pai do Secretário 
Heron Arzua”, afirmou o Governador Requião.

rotarY clUb de cUritiba cidade indUs-
trial coMeMorá 30 anos

O Rotary Club de Curitiba Cidade Industrial  ad-
mitido em Rotary International em 14 de ju-
nho de 1979 comemorou dia 29 de maio p.p. 

com Jantar Festivo na A.E.C.I.C às 20:00 horas os 30 
Anos de atividades rotárias. Como clube padrinho o 
Rotary Club de Curitiba Oeste se fez representar na 
festividade com seu Pres. 2009/2010 Carlos Alexan-
dre Dias da Silva que na ocasião entregou ao Pres.
Júlio Canestraro um Troféu alusivo a data. Nesta 
ocasião o Rotary Club de Curitiba Oeste recebeu do 
clube afilhado uma caneta que em reunião do dia 05 
de junho foi entregue ao comp. Trevisan por ter sido 
o  representante do clube para sua fundação.

hoMenaGeM ao Gilberto de caMarGo 
– tino

A Câmara Municipal de Curitiba  por indicação 
do Vereador  José Maria  conferiu no dia 22 de 
maio em Sessão Solene,  a Distinção Honorífi-

ca “ Mérito Operário Padrão” ao nosso dedicado Tino 
que sempre está pronto a nos atender nas nossas 
reuniões.

Representaram o Rotary Club Curitiba Oeste na 
ocasião os companheiros; Bandeira, Elton e Gisele. 
Parabéns pela conquista!

coMissão especial de obras do centená-
rio do paraná -ceoc (lei estadUal nº 674, 
de 29/08/51)-  síntese histórica

Livro de autoria de nosso companheiro EGD Ivo 
Arzua Pereira foi lançado dia 27 de maio de 
2008 no Salão Nobre do Centro Legislativo Pre-

sidente Aníbal Khury
Os companheiros do clube  ofertaram-lhe uma 

cesta de café matinal.
Parabéns por mais um feito alcançado e que traz 

grandes benefícios para o Paraná.

Jantar doMiciliar

Os companheiros Ilian e Arlindo receberam os 
companheiros Nerlan e Dora, Maria de Lourdes 
e Mário Sérgio e a companheira Eliéte para da-

rem seqüência aos Jantares de grupo. Foi uma noite 
muito agradável que faz com que o companheirismo 
continue a acontecer.

Aguardamos notícias dos outros grupos.

Festiva de Maio - ÚltiMa da Gestão 
2008/2009.

A reunião realizada dia 25 de maio em nosso 
clube veio encerrar as Festivas da gestão com 
o comparecimento dos cônjuges que vieram 

abrilhantar a reunião.
Este almoço foi preparado com muito carinho 

desde o aperitivo, a comida pelo Buffet, as sobre-
mesas  feitas por companheiras do clube, a mesa do 
café e os bombons .

Foi uma reunião muito agradável com a apre-
sentação do bailado de Bolero, Milonga e Tango pe-
los dançarinos Carlos Crespin e Liduína Crespin.

 O Conselho Diretor agradece a todos os cônjuges 
que prestigiaram este Ano Rotário e  temos certeza 
que continuarão  presentes na próxima gestão.(Foto 
do casal dançarino)

n o t í c i a s
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Homenagem aos Profissionais março,abril,maio

Companheiras que desfilaram com as Sras da Confecção

Companheiros do Oeste com o Representante do 
Presidente de RI

Pres. RCCAv. das Torres, pais de Osires , Gov. Evaldo , 
Estefanoe Eliéte R.C.C.O

R.C.C.O. Premiações

Reunião Festiva - casal dançou tango Representante do Pres. R.I.; Pres. RCCOeste e o Pres. 
RCCuritiba

R.C.C.O. reuniões domiciliar Tino com diploma de  Mérito de Operário Padrão

Sacola ecológica

R.C.C.O. reunião entrega Premiação a equipe 
Distrital março,abril,maio


