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O DESTINO DO ROTARY ESTÁ EM SUAS MÃOS

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

Junho 2009.  

reUniÕes: 02/06/09  - 75  %
                       09/06/09  - 85  %
                       16/06/06  - 75  %
                       23/06/06  - 85  %
                       30/06/06  - 80  %
          Média mensal  - 80 % 

100% - Adelcio, Alexandre, Augusto, Bandeira, 
Carlberg, Carlos Alexandre, Célida, Denis, Eliéte, 
Elton, Esther, Gisele, Glen, Helena, Ilian, Ilma, Luiz 
Mário, Machado, Maria de Lourdes, Mariane, Marce-

lo, Omar, Ranka, Roberto, Scorsin,  Tarcísio, Trevisan 
e 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                                                 
            
                                        

JULHO
01/07-  Aniv. de Luciana, filha do   Comp. Elton                                 
02/07- Aniv. de admissão do Comp. Roberto - 1984                 
03/07 - Aniv. de casamento   da   Comp.  Ilian
              -  Aniv. de casamento do comp. José Pegorar                                     
04/07 - Aniv. de casamento do Comp Hilton
           - Aniv. de  Mário Sérgio, cônjuge  da  Comp. 
Maria de Lourdes
           - Aniv. de  César, filho do  Comp. Titton
05/07 -  Aniv. de casamento da comp. Ilma
07/07 - Aniv. de  casamento  do  Comp. Machado                                      
09/07 - Aniv. de  Sandra, filha do Comp. Trevisan.                   
10/07 - Aniv. de  Vanessa. filha  do  Comp. Sylvio

11/07 - Aniv. do  Comp. Estefano

             - Aniv. de  casamento do  Comp. Eduardo

30/07 - Aniv. de Simone, filha dos  Comp. Eliéte e 

Barddal

          - Aniv. de admissão do  Comp. Vera - 1993

      - Aniv. de  admissão do  Comp. Estefano – 1993

 

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.

É chegada a hora de nossa despedida da gestão 
2008/ 2009. Um ano que passou célere e inexo-
rável para o Rotary Club de Curitiba Oeste e que 

pudemos acordar dos Sonhos que Sonhamos.
Ao Iniciarmos esta caminhada dissemos: É muita 

responsabilidade estar à frente deste clube pelo qual 
já passaram ilustres representantes de nossa orga-
nização. Hoje temos e amanhã teremos Rotarianos 
de muito respeito e eficiência.  Desejo trabalhar se-
guindo seus exemplos e dedicando esta gestão à to-
dos aqueles que não estão mais entre nós, 
que nos protegerão nesta caminhada 
e principalmente ao meu querido 
Barddal. 

Sei que muitos compa-
nheiros estavam preocupados 
como eu conseguiria enfrentar 
esta caminhada sem aquele 
que sempre me ensinou o que 
era Rotary e como trabalhar em 
Rotary. Graças ao apoio de todos 
pensamos ter conseguido atingir nosso 
objetivo. Esperamos não tê-los decepcio-
nados pois creio que tenha sido um ano de União, 
Continuidade, Companheirismo e Participação de 
todos. Fizemos a Roda Dentada do Rotary girar em 
continuidade as metas do Clube, pois recebemos 
um clube fortalecido pelos seus ideais. Melhor que 
Sonhar é podermos realizar os Sonhos e isto conse-
guimos juntos. Nos sentimos mais experientes pelo 
aprendizado adquirido e enriquecidos pelos feitos 
realizados. Sentímo-nos imensamente felizes pelas 
realizações dos Sonhos, muitos dos quais acháva-
mos impossível atingir .

O ingresso de nove companheiros de elevados 

conceitos profissionais e muita responsabilidade veio 
trazer muito entusiasmo ao Rotary Club de Curitiba 
Oeste. Conseguimos realizar as seis metas Distritais 
e recebermos ainda os Prêmios -Troféu Caetano 
Braga Correia oferecido pelo R.Clube de Paranaguá 
e  Henrique Lenz César oferecido pelo Rotary Club de 
Curitiba por realizações, Cultivamos a terra da Escola 
Rural Municipal de Macieira dando continuidade a 
semente lançada na gestão do companheiro Scorsin, 
hoje, meta principal de nosso clube com o Projeto da 

Construção da Escola abraçado por todos 
os rotarianos do clube e que sabemos 

que muito benefício trará as crian-
ças desta comunidade. 

Estamos entregando ao 
companheiro Carlos Alexandre 
e Aline uma Macieira através de 
uma maçã  Prateada  de Sonhos 

e poucas realizações mas temos 
certeza que logo estará verde  

com o início da Construção da Escola 
e vermelha ao entregar a gestão a nos-

sa companheira Ilian. Desejamos uma gestão 
profícua e com muitas realizações pois sabemos de 
sua competência e liderança. A roda dendata do 
Rotary girou mais uma vez. Agradeço em primeiro 
lugar à Deus, aos meus familiares que mesmo dis-
tantes estiveram me incentivando, ao Gov. Assisten-
te Fábio,aos meus amigos e companheiros de outros 
Rotarys e principalmente ao Conselho Diretor e de-
mais companheiros do clube o apoio recebido para 
que pudéssemos  chegar hoje  e dizermos: 

REALIZAMOS OS SONHOS E O DESTINO DO 
ROTARY ESTÁ EM SUAS MÃOS

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

Homenagem aos Parceiros do servir

PaLestra soBre a coPeL
Fomos brindados com a excelente palestra da  Sra. 

Maria Gloria Gentili, esclarecendo muitos pontos des-
conhecidos e interessantes a respeito  da COPEL aos 
companheiros e que ficaram muito satisfeitos. Ao ter-
minar presenteou a todos com sacolas ecológicas.

Homenagem ao irmão dario BortoLini 
Presidente da ABEC - Associação Brasileira de Edu-
cação e Cultura ,

Dia  09 de Junho o Rotary Club de Curitiba Oes-
te prestou uma justa Homenagem ao Irmão Dario 
Bortolini  pela Participação no Projeto da Cozinha 
Experimental da Associação Parenaense para o De-
senvlvimento do Potencial Humano – APADEH, , en-
tidade filantrópica localizada à rua Tamoios nº 1385 
, no bairro Vila Izabel inaugurado dia 04 de março de 
2008, na gestão do Comp. Sylvio Marchione Macha-
do . Através do empenho do Irmão Dario recebemos 
da PUCC- Pontifícia Universidade Católica de Curitiba 
a colaboração de R$ 29.000,00 ( vinte e nove mil re-
ais) para a viabilização do Projeto.

   Nesta reunião o Irmão Dario recebeu do clube 
um quadro contendo a Prova Quádrupla  de Rotary 
e um Diploma de agradecimento, ficando muito 
emocionado. Nesta mesma ocasião, tomando co-
nhecimento do Projeto da Construção da Escola 
Rural Municipal de Macieira disse estar pronto para 
participar com seu apoio nesta obra tão meritória.  
(Foto do Irmão Dario recebendo o Diploma e a Prova 
Quádrupla).

comPanHeiro amaUry  Passa de sócio  
rePresentativo Para sócio Honorário

Parabéns companheiro Amaury pelos 39 Anos 
de dedicação em Rotary  como sócio Representativo, 
sempre operante e participativo. Em Assembléia do 
clube dia 23 de junho por unanimidade dos com-
panheiros, o indicaram  para  pertencer ao Quadro 
de Sócio Honorário do Rotary Club de Curitiba Oeste 
para que possamos continuar desfrutando de sua 

companhia e da Neusa como sempre o tivemos. 

assemBLéia distritaL dodistrito 4730
 O Rotary Club de Curitiba Oeste se fez presente 

com  todo o Conselho Diretor  2009/2011 na Assem-
bléia dia 07 de junho. Parabéns ao companheiro 
Carlos Alexandre e seu Conselho Diretor pelo entu-
siasmo  e conscientização do dever assumido.

ÚLtima reUnião ordinário da gestão 
2008/2009.
Dia 23 de junho a Presidente Eliéte encerrou seu ano 
rotário prestando conta de sua gestão através das 
fotografias projetadas na tela de todos os eventos e 
reuniões realizados e os Troféus de Premiações que 
demonstraram que foram cumpridas todas as me-
tas propostas. À seguir o Pres. do Rotaract Club de 
Curitiba Oeste Júlio Lussari fez uma apresentação das 
Atividades executadas durante o Ano. 

 Dando prosseguimento à reunião foram Home-
nageados os membros do Conselho Diretor ; os com-
panheiros 100% e todos os companheiros um que fez 
a roda dentada do Rotary Club de Curitiba Oeste  girar 
para frente .( Foto de todos os companheiros)
  A presidente Eliéte foi homenageada pelo Buffet Ori-
ginal com um Troféu  parabenzando-a pela Presidên-
cia do Rotary Club de Curitiba Oeste. Última homena-
gem da gestão a comp. Eliéte prestou a companheira 
Gisele enaltecendo ter sido a pessoa que passou todos 
os dias deste ano, dando força, coragem para não es-
morecer, tendo participado de todos os Projetos do 
clube  e suprido todas as  necessidades  que surgiam, 
mesmo não sendo de sua avenida. Entregou um mimo 
dizendo: Quando comprei esta peça comentamos com 
o Barddal: Gostei e não sei para quem será e quando 
darei. Só sei e  tenho certeza que  na hora certa será 
destinada. E assim o foi. Terminou a reunião dizendo: 
Obrigada a vocês todos que tanto fizeram para que 
pudéssemos  ter Realizados os Sonhos! 

Em reunião realizada dia 16 de junho o Rotary 
Club Curitiba Oeste prestou homenagens aos 
parceiros que neste ano rotário  permitiram que 

pudéssemos Realizar os Sonhos:
Relação dos Homenageados
Associação de Senhoras de Rotarianos  repre-
sentada pela Presidente Terezinha   Guides - parti-
cipação no projeto da Fundação Rotária, 
- Campanha do Agasalho, 
- Toalhas de banho para hospitais de Curitiba e
- Páscoa das crianças da Macieira;
Cantora Marise Farias – pela participação no 
jantar beneficente de arrecadação de fundos para a 
construção da Escola da Macieira, 
Soroptimist Curitiba Glória pela parceria no pro-
jeto Retinoblastoma aplicado na Escola da Macieira; 
Dra Cássia Raston Pinto – pelo pronto atendi-
mento em seu consultório das crianças  das escolas 
as quais foram aplicados os projetos boa visão,
EscolaRural Municipal de Macieira  nas pessoas 
da Profª Gerusa e Secretária de Educação Sra. Eliete                             
Escola Estadual Manoel Ribas  representada pe-
las  senhoras Diretora Denise e Zenaide – Assistente  
Administrativa - escola esta que gentilmente nos 
recebeu para aplicarmos o projeto boa visão; 
Hospital Barigui de Oftalmologia – hospital que 
gentilmente através de seus profissionais proporcio-
nou a realização dos exames oftalmológicos.

Auto Viação Nossa Senhora do Carmo – que 
gentilmente transportou os alunos da Escola Esta-
dual Manoel Ribas para os exames; 
Ótica Bacacheri   que prontamente nos forneceu os 
óculos a preços reduzidos 
Comp. João Bley Zornig Neto – coordenador do 
projeto boa visão no distrito 4730 
Comp. Ricardo Garret – membro da equipe 
distrital do projeto boa visão, 
Comp.Arlindo Venturini - presidente da comissão 
de projetos de prestação de serviços do Rotary Club 
de Santa Felicidade – forneceu as armações 
Comp. Vitório Valle Cardoso dos Santos – pre-
sidente da sub comissão do projeto boa visão do 
Rotary Club de Santa Felicidade companheiros que 
intermediaram  o atendimento no Hospital Bariguí 
de Oftalmologia; 
Lukas Rost, Intercambista Rotaract Club  Curitiba 
Oeste  representado pelo Presidente Júlio B. Lussari 
- pela parceria e companheirismo em todos os pro-
jetos do clube;
 Mariane de Andrade Vieira interactiana Interact 
Curitiba Oeste - pela parceria e companheirismo em 
projetos do clube;
Roca – pela parceria na elaboração do projeto da 
Escola Municipal Rural da Macieira; 
Buffet Original  - Khristian e Tatiane pelo apoio na 
gestão 2008/2009. 

camPanHa do agasaLHo e Livros Para Bi-
BLioteca 

Companheiros!!! Lembrem-se que muitas pes-
soas estão passando frio. O que está em desuso em 
nossa casa pode ser muito aproveitado por outros. 
As caixas estão vazias. Precisamos colaborar para 
que o Carlos Alexandre e Aline  comecem a gestão 
com muito Amor. Os Livros serão selecionados e 
encaminhados para a Biblioteca Osires del Corso  ou 
para a da Escola Rural de Macieira. 

Nosso muito obrigado a todos que colaborarem.

convenÇao internacionaL em Birmin-
gHam

As companheiras  Ilian e Helena participaram da 
Convenção International de Rotary em Birmingham 
nos dias 21 à 24 de junho e ficaram encantadas. 
Viajaram com os Governadores Evaldo, Tigrinho, 
Zanardi, Diretor de RI Hallage e outros rotarianos 
que tornaram muito agradável a estadia. ( Foto das  
comp. Iliam e Helena).



mensagem do governador evaLdo artUr HasseLmann Lida PeLo seU rePresentante 
Por ocasião da transmissão de cargo de Presidente do rotary cLUB de cUritiBa oeste

“A Ude e eu gostaríamos muito de estar  presentes para abraçá-los pessoalmente nesta ocasião 
festiva de transmissão de cargo, mas fomos impedidos por compromissos que assumimos anterior-
mente.

Por isso, pedimos ao Companheiro Fábio Souza Neto nos representassem neste importante 
evento. 

Estamos chegando ao final do ano rotário “Realizemos os Sonhos”. Foi muito bom conviver com 
pessoas que procuram enobrecer a alma humana através do ideal de servir.

Temos muito a comemorar no distrito, pelos significativos resultados obtidos em todos os aspec-
tos. No desenvolvimento do quadro social, nas contribuições à Fundação Rotária, nos inúmeros pro-
jetos desenvolvidos pelos Clubes, nos programas estruturados do Rotary e nos nossos encontros que 
sempre foi muito gratificante contarmos com um grande número de companheiros e cônjuges. 

Agradecemos a Presidente Eliéte Melo Barddal, ao conselho Diretor e a todos os rotarianos deste 
Rotary Club pela forma carinhosa com que sempre nos receberam. Muito Obrigado, foi gratificante, 
compartilhar com vocês o sucesso deste ano esplêndido de Realização dos Sonhos das Crianças. 

Guardaremos para sempre em nossos corações os grandes momentos vividos em Rotary. 
Presidente Carlos Alexandre e Aline,  a Ude e eu lhes desejamos, um ano bastante promissor, 

junto ao Governador Alcino de Andrade Tigrinho e sua esposa Luiza Helena sob o lema “O Futuro do 
Rotary Está em Suas Mãos”. Desejo que realizem muito trabalho humanitário com  companheirismo, 
paz, paciência e tolerância. 

Esperamos que todos os rotarianos deste clube continuem trabalhando e apoiando o Presidente 
Carlos Alexandre que ora assume esta nobre missão de conduzir os trabalhos deste clube de Rotary, 
para que ele seja um clube cada vez maior e melhor.

Muito Obrigado e que Deus Abençoe a todos.  

Evaldo Artur Hasselmann – Ude
Governador 2008-09 Distrito 4730

Jantar Festivo de Posse do novo conseLHo diretor 2009 /2010

m e n s a g e m  d o  g o v e r n a d o r n o t í c i a  e m  F o t o



n o t í c i a  e m  F o t o

Irmão Dario recebendo o Diploma e a Prova Quádrupla. Ilian e Helena na Convenção Internacional em Birmingham - Inglaterra
Alunos que receberam óculos na comunidade Maceira.


