F r e q ü ê n c i a
Agosto 2009.
REUNIÕES: 04/08/09 - 79 %
11/08/09 - 88 %
28/08/09 - 89 %
Média mensal - 85,36 %

Sérgio Luiz, Sylvio, Tarcísio, Trevisan, Ulisses, Vera
66%: Denis, Eloi, Esther, Flávia, Hamilton, José Maria, Marco Polo, Rafael, Salamuni, Titton
33%: Ademir, Alexandre, Glen, Herbert, Pegoraro,
Reinaldo

100%: Adélcio, Aline, Augusto, Bandeira, Buschmann, Carlberg, Carlos Alexandre, Célida, Eliéte,
Eloi, Estefano, Elton, Gisele, Helena, Ilian, Ilma,
Humberto, Kampmann, Karan, Luiz Mário, Marcelo,
Machado, Maria de Lourdes, Mariane, Marize, Nelson
Ribas, Nerlan, Omar Fatuch, Portella, Ranka, Scorsin,

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

Arrecadação da FAR - agosto 2009 Total - R$ 235,00

A n i v e r s a r i a n t e s
SETEMBRO 2009
Sócios
15 - Hamilton Modesto D’avila
17 - Lázaro de Melo Guides
19 - Célida H. de Andrade Vieira
20 - Glen Ribeiro Smolich
22 - David Cezar Titton
25 - Carlos Alexandre Dias da Silva
Cônjuges
17 - Lázaro Melo Guides - Terezinha Guides
18 - Sussiane M. Cardoso - Rafael Luiz M. Cardoso
19 - Márcia C. Machado e Vicente Tarcisio Machado
Posses
26 - Gisele Titze Scorsin 9 anos [ 2000 ]
26 - Luiz Alberto Scorsin 9 anos [ 2000 ]

26 - Elton Titze 9 anos [ 2000 ]
Casamentos
03 - Adelcio Luiz Volpi e Sheila Maria Beggiato Volpi
17- Célida de Andrade Vieira e Walcimir R. Vieira
Filhos
06 Luiz Cândido Simas Marques - Comp. Luiz Mário
08 Eronilda - Comp. Paulo de Tarso
10 Luciana P. Cordeiro - Comp. Maria de Lourdes
11 Edgar Atos Barddal Junior - Comp. Eliéte
11 Maria Clara - Comps. Aline e Alexandre
17 Anderson Da Silva - Comp. Ademir R. da Silva
17 Giovanna Finck Cardoso - Comp. Rafael Luiz
20 Diego - Comp. Nerlan
27 Alessandra - Comp. Eduardo
27 Larissa de Marino Fernandes - Comp. Denis

ADMINISTRAÇÃO 2000/2010 - Presidente RI: John Kenny, Governador do Distrito 4730: Alcino de Andrade Tigrinho , Presidente
RCCOeste: Carlos Alexandre Dias da Silva, Vice-Pres: Luiz Alberto Scorsin, Secretário: Gisele Titze Scorsin, Tesoureiro: Luiz Mário
Lampert Marquês, Diretora de Protocolo: Mariane Nascimento Ferreira, Comissão de Administração: Helena de Castro Licheski Comissão da Fundação Rotária: Ilma Brandalize Machado - Comissão de Desenvolvimento do Quadro Social: Marcelo de Oliveira Viana,
Comissão de Projetos de Prestação de Serviços: Ranka D. Sandino da Gama - Comissão de Relações Púbilcas: Sergio Luiz Sottomaior
Pereira - Instrutor: Nerlan Tadeu Gonçalves de Carvalho - Oficial de Intercambio: Alexandre Bastos Penteado - Conselheira de
Intercâmbio: Célida Helena de Andrade Vieira - Comissão do Boletim: Carlos Ernesto Carlberg, Humberto Carlberg - Reuniões às terças
feiras às 12:00h. Sede da FUR- Rua Adyr Guimarães, 288. Fone: (41) 3252-5161.
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Setembro - O mês das Novas Gerações
Queridos Companheiros Rotarianos,
Para que possamos garantir o futuro do Rotary,
precisamos de constante renovação de nossos
quadros, ampliando assim nossa representatividade
entre todas as profissões e faixas etárias. Com este
intuito, o mês de Setembro deverá ser inteiramente
dedicado às Novas Gerações de Rotarianos de nosso
Clube.
Em uma sociedade de massa, em
que impera a conectividade, nossa
Comissão de Relações Públicas
ganha especial importância
neste mês das Novas Gerações.
A abertura de novos canais
de comunicação, como nosso
boletim eletrônico, e a profusão
e diversidade de informações
providas em nosso site, são
exemplos a serem seguidos em uma
sociedade de informação. Os rotarianos
do futuro estão inseridos nesta nova realidade
eletrônica, pertencendo à geração pós-internet. Uma
nova realidade exige a adoção de novas práticas.
Neste mês realizaremos uma reunião conjunta,
na nossa reunião ordinária do dia 22 de setembro,
com os nossos jovens do Rotaract e do Interact. Nesta
ocasião serão apresentando os objetivos destes
Clubes, bem como os programas que eles abraçam
atualmente. Apesar de bem orientados por seus
gestores: a) a Companheira Marianne no Rotaract e
b) o Companheiro Eloi no Interact, é missão de todos
nós rotarianos darmos suporte a esta Nova Geração

de Rotarianos,não só transmitindo-lhes nossas
experiências enquanto rotarianos e cidadãos, mas
também cobrando-lhes o cumprimento da Prova
Quádrupla em todos os seus atos e programas.
Por fim, celebraremos o “Dia do Amigo”
apresentando o nosso Clube, e as oportunidades
de servir que ele oferece, àqueles de nosso convívio
social. A cada ciclo de renovação de seus quadros, o
Clube ganha uma injeção de entusiasmo, criando
um ambiente oportuno para a geração de
novas idéias.
Neste contexto, oportuna se
torna a mensagem do EPRI Luis
Giay (admitido em Rotary com
22 anos de idade) anunciando
o lema de seu ano (Construa
o Futuro com Ação e Visão)
na Presidência do Rotary
Internacional (1996/1997): “Se
todos os rotarianos derem, ainda,
um só passo à frente em sua atitude de
serviço, em conjunto e metricamente, teremos
avançado cerca de 1.000km ou mais. E tudo consistirá
em perguntarmos: Por que apenas dar um só passo?
Não será possível dar-se dois? Ou cinco, talvez? Ou,
por que não, dez? Afinal, o que está em jogo é muito
importante, por que trata-se do futuro das novas
gerações, do bem-estar de muitas pessoas, do futuro
do Rotary e da própria humanidade.”

Carlos Alexandre
Pres. 2009 -2010

ROTARY INTERNACIONAL
Admita Um, Retenha Um - Jennifer Lee Atkin

E

m sua reunião de junho, o conselho diretor do
RI adotou um novo slogan de desenvolvimento
do quadro social -- “Cada Rotariano: Admita
Um, Retenha Um”. O slogan enfatiza a necessidade
de os rotarianos não se esforçarem apenas para recrutar novos sócios, mas também para reter aqueles
já existentes. “O desenvolvimento do quadro social
é responsabilidade de todos os rotarianos”, afirma
Paul Netzel, ex-diretor do RI e membro da comissão
de desenvolvimento do quadro social e retenção.
“O novo slogan nos lembra que por ser necessário receber um convite para entrar para o Rotary,
é fundamental que cada rotariano convide alguém
para associar-se”, explica Netzel, sócio do Rotary
Club de Los Angeles. “Ele nos lembra também que
não basta apadrinhar alguém, é preciso ajudar o
novo sócio a ser atuante e envolver-se com a organização. Todos sabemos que isso é essencial para que
ele deseje permanecer no Rotary.”
O slogan complementa a estratégia de longo
prazo para desenvolvimento do quadro social adotada na reunião de junho do conselho diretor.

GUIMARÃES TABORDA BUENO - Um rotariano dedicado pelas causas de Rotary
Reconhecimento do RI por apadrinhamento
e retenção de sócios. Em sua reunião de janeiro, o
conselho diretor do RI adotou um novo programa de
reconhecimento por apadrinhamento e retenção de
sócios, efetivado em 1º de julho. De acordo com o
programa, que também faz parte da estratégia de
longo prazo de desenvolvimento do quadro social,
presidentes de clubes podem nomear e reconhecer
indivíduos que apadrinham novos sócios e mantêm
foco em retenção. Existem várias categorias de prêmios:
- Distintivo dourado e certificado: para rotarianos
que conseguem trazer 25 novos sócios para qualquer Rotary Club e 20 deles continuam no clube
após 6 anos. Distintivo de prata e certificado: para
rotarianos que conseguem trazer 10 novos sócios
para qualquer Rotary Club e 8 deles continuam no
clube após 4 anos.
- Distintivo de bronze e certificado: para
rotarianos que conseguem trazer 5 novos sócios
para qualquer Rotary Club e 4 deles continuam no
clube após 2 anos.

Rotary e Google juntam forças - Donna Polydoros

O

Rotary fez parceria com o Google para disponibilizar gratuitamente on-line quase 100
anos de The Rotarian.
Todas as edições da revista, de 1959 a 2008,
podem ser encontradas no Google Livros e mais edições estarão lá em breve. O site pode ser acessado na
página da The Rotarian no site do RI.
Os usuários podem escolher na galeria de edições, organizada por décadas, ou clicar em “Search
all issues” para procurar uma palavra ou frase em
todo o catálogo. A colaboração é parte de uma iniciativa para tornar os materiais históricos do Rotary
mais acessíveis aos rotarianos.
“O Google está fazendo todo o trabalho de es-

notÍcia em foTo

canear e indexar o material para facilitar as buscas,
sem custo para o Rotary”, diz Stephanie Giordano,
arquivista do Rotary International.
Mais de 72.000 páginas estarão disponíveis
quando o Google terminar de escanear e fazer o
upload de todas as 1.100 edições. A primeira edição
foi publicada em janeiro de 1911, quando a revista
era chamada The National Rotarian.
Algumas das edições interessantes são a de
dezembro de 1979, que relata o primeiro projeto
de imunização da pólio; a edição do centenário em
fevereiro de 2005; e outras dos anos 80, discutindo a
admissão de mulheres no Rotary.

O companheiro Guimarães nasceu em 30 de
agosto de 1918 na cidade de Araucária, estado do
Paraná. Filho de Camilo de Oliveira Bueno e Maria
Taborda Bueno, casado com Wanda Voycik Bueno
com quem teve dois filhos, Iara e Guivan.
Cursou o colegial em Curitiba, ingressando na
Escola Preparatória Brasileira, especializando-se na
Escola Agronômica do Paraná. Terminando o curso
foi nomeado pelo governador do Estado do Paraná
com lotação na Secretária de Agricultura do Estado,
exercendo a função Pública de 1943 à 1956 ano em
que pediu licença sem vencimentos para tratar de
interesses particulares, tendo adquirido neste mesmo ano uma indústria de café, ramo que se dedicou
até seus últimos dias de vida como Presidente da
Empresa Bueno Empreendimentos e Participações
Ltda.
Em 1960 com a família Campos e outros companheiros, fundaram a empresa Cafés Unidos do
Paraná S/A, sendo alterada mais tarde a razão social
para Café Damasco S/A, onde exerceu os cargos de:
diretor comercial, diretor financeiro administrativo e
diretor presidente do Conselho Administrativo, cargo exercido também até seus últimos dias de vida.
Foi integrante do Conselho da FIEP – Federação das Indústrias do Paraná, da AECIC – Associação
das Empresas da cidade de Curitiba, do Sindicato da
Indústria Brasileira da Indústria de Café e Delegado
Representante junto à Federação das Indústrias do
Estado do Paraná.
Ingressou como sócio representativo do Rotary
Club de Curitiba Oeste em 1971 tendo com padrinho
Hilton Dácio Trevisan. Tornou-se Sócio Paul Harris
em 1976. Agraciou sua esposa e filhos com Títulos
Paul Harris.

1990 – Agraciado com o
Troféu e Certificado pelo Batalhão Rodoviário da Polícia
Militar do Paraná, reconhecimento e gratidão por relevantes serviços prestados ao
Batalhão.
1993 - Agraciado com o
Certificado Honra ao Mérito pelo comando da Polícia Militar do Paraná por bons serviços prestados a
Corporação e com o Prêmio Cidade de Curitiba, por
relevantes serviços prestados à Comunidade Curitibana.
1994 – 1995 - Exerceu a Presidência do Rotary
Club de Curitiba Oeste recebendo em 1996 do Rotary
International a Medalha Grau Cinco Safiras –“Major
Donor” como reconhecimento por sua colaboração
com a Fundação Rotaria.
Agraciado com a comenda “Amigo da Fundação
Júlio Moreira” – Grau Bronze e com a Insígna Avelino Vieira – Grau Prata - da Fundação da Amizade
Rotária.
Participou de Conferências e Assembléias Distritais e das Convenções Internacionais em Nice- França, Glasgow - Escócia , Indianópolis - Estados Unidos
e Buenos Ayres - Argentina.
Este grande e valoroso companheiro partiu no
dia 22 de Agosto p.p. deixando um grande vazio em
nossos corações e em nosso Rotary Club de Curitiba
Oeste.
Os companheiros desejam que ele onde estiver,
receba nossas eternas saudades e reconhecimento
pelo seu trabalho.
Que Deus o Abençôe.

m e m ó r i a
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Presidente Edgar Atos Barddal
Gestão 1999 – 2000
Lema: Rotary 2000: Aja com Coerência, Confiança e Continuidade.
Presidente de Rotary International: Carlos Ravizza
Governadora do Distrito 4730 : Silvia Maria de Campos (1ª Governadora do distrito 4730).
Conselho Diretor:
Presidente: Edgar Atos Barddal
Vice Presidente: Denis Donato Fernandes
1º Secretário: Jefferson Rizental Gomes
2º Secretário: Paulo Zeltter Gruppenmacher
1º Tesoureiro: Carlos Gilberto Machado
2º Tesoureiro: Ademir Rodrigues da Silva
1º Protocolo: Mariane Nascimento Ferreira
2º Protocolo: Heloisa Monte Serrat Bindo
Diretores de Avenidas: Serviços Internos: Amaury Caron dos Anjos
Serviços Profissionais: Carlos Ernesto Carlberg
Serviços Internacionais: Sylvio Marchione Machado
Serviços à Comunidade: Vera Maria Schettini
Tivemos desde o a reunião de posse do Conselho
Diretor 99/2000 duas grandes preocupações:
1º - Manter nossas reuniões semanais rigorosamente dentro do horário estabelecido, como prova
de respeito e consideração aos nossos companheiros
e visitantes, considerando serem as reuniões de almoço e dia de semana. Com a colaboração de todos
os companheiros, conseguimos manter os horários
em todas as reuniões, inclusive nas festivas.
2º - Harmonizar e permitir um melhor relacionamento social entre os companheiros com a organização de reuniões de gala à noite, quebrando um
tabu que existia em nosso clube desde há anos. Assim fizemos desde a reunião de posse do nosso C.D.,
realizada nos salões do Buffet Ilha do Mehl, com a
presença maciça dos companheiros. No mesmo local
organizamos a posse do C.D. 2000 /2001, que nos

sucedeu. Nos mesmos moldes foram realizadas as
reuniões de Natal, da Mãe do Ano, ( comp. Wanda
V. Bueno) na FUR, o “ Risoto de Funghi”, a “feijoada
carioca” e o “Vatapá das Estrelas” todos na A.S.R.C.
Tivemos Reuniões Festivas memoráveis, destacando-se entre elas a da Visita do Comp. Barry Smith, Coordenador da Força Tarefa de Alfabetização de
R.I., a homenagem ao Dia dos Radialistas, a Visita
das Crianças de Chernobyl, a entrega do Pritaneu à
Sra. Edith Pizzato, a Visita dos alunos da Escola Paula Gomes, com os uniformes doados pela Fundação
Júlio Moreira por intermédio do R.C.C.Oeste e principalmente a reunião comemorativa dos 500 ANOS do
Descobrimento do Brasil. Para esta reunião, iniciouse o hábito de se cantar as duas primeiras estrofes
do Hino à Bandeira, durante a Saudação do Pavilhão
Nacional, que persiste até hoje.

O Rotary é um organismo vivo e dinâmico, onde
se sucedem as gestões, com planos e projetos que
se estendem por mais de um ano. Baseados no lema
do Presidente Carlo Ravizza, devemos agir com Coerência, Confiança e Continuidade – Coerência nos
planos traçados. Confiança nos companheiros, sempre prontos a prestigiar as campanhas e projetos do
Clube. Continuidade nos projetos já em andamento
das gestões anteriores.
Todas as Avenidas de Serviço tiveram um grande
desempenho, o Conselho Diretor foi brilhante, todos
os Rotarianos do R.C.C.Oeste se envolveram de alguma forma em todas as atividades.
Avenida de Serviços Internos: Os Companheiros
Amaury e Denis promoveram Assembléias, Fórum
Sobre Desenvolvimento do Quadro Social, brilhantemente orientado pelo Comp. Nelson Ribas.
A Comissão de Companheirismo (Comp. Fatuch)
promoveu duas Reuniões de Companheirismo em
benefício da FAR. Nominata 99-2000, executada
pelos comp. Mallmann e Fidelis. Boletins Mensais,
à cargo do incansável comp. Hilton e formação de
duas novas Comissões: Comissão de Reforma do Regimento Interno ( Comp. Fernandino, Hilton e Guido) e Comissão da História do Clube ( Comp. Ribas),
com seus trabalhos em desenvolvimento.
Avenida de Serviços Profissionais : O Comp. Carlberg promoveu Fórum sobre a Prova Quádrupla, e
realizou a eleição do Prítane do RCCO 99-2000, Sra.
Edite Pizzatto, homenageada em 26/10. No momento está desenvolvendo Programa de Aplicação
da Prova Quádrupla.
Avenida de Serviços à Comunidade: A Companheira Vera realizou plantio de árvores na Escola
Nice Braga, Campanha do Livro e dos Pés Descalços,
Campanha anti drogas, com palestras em escolas,
Projeto de Subsídios Equivalentes, lanche beneficente em prol do Clube de Mães Amélie Boudet,
com renda de R$ 4.000,00. Participação nas bolsas

da Fundação Júlio Moreira. No dia 30 de novembro,
distribuição de donativos da FAR para a APAVI, Recanto da Paz e Escola Menino Jesus, no valor de R$
3.000,00 para cada entidade. Foram montados os
Projetos Boa Visão, Preserve o Planeta Terra e Núcleo de Trabalho Comunitário.
Avenida de Serviços Internacionais: O Comp.
Sylvio manteve o Programa de Recepção de
Intercambistas, Projeto Casa Fácil, Consórcio Paul
Harris ( Comp. Jules) , Programa Parceiros Polio
Plus.
Rendemos homenagem também ao Comp. Machado pelo seu desempenho como tesoureiro, pois
sua gestão foi irretocável.
Todas as metas do clube, Distritais e do R.I. foram alcançadas.
Estes fatos foram reconhecidos pelo Distrito e
também por R.I. pelas premiações recebidas na XV
Conferência Distrital do D. 4730: Menção Presidencial de R.I.; Reconhecimento Pólio Plus, Diploma de
Reconhecimento Distrital ao Presidente, Menção
Distrital Arch Klumph ( 100% dos sócios contribuintes da Fundação Rotária).
Além do acima exposto, o R.C.C.Oeste foi anfitrião da XV Assembléia Distrital do D. 4730, no
Campus da Pontifícia Universidade Católica, onde foi
elogiado por todos os Companheiros do D. 4730 por
seu desempenho irretocável.
Como prêmio maior, o R.C.C.Oeste teve o Companheiro Roberto Karam indicado como governador
do D.4730 para o ano rotário 2001/ 2002!
Devido à exigüidade de espaço, tenho que ser
breve, nada mais tendo a fazer do que agradecer,
primeiramente à Deus e em seguida à todos vocês,
pelo privilégio que tive em dirigir o RCCO neste ano.
Edgar Atos Barddal

