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Fundação Rotária sempre atuante

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

Outubro 2009.  
reUniÕes:   06/10  - 76,20%
  13/10  - 83,34%
  20/10  - 85,71%
  27/10  - 88,09%
 Média Mensal -  83,34%

100%: Adélcio, Aline, Augusto, Carlos Alexandre, 
Célida, Denis, Eliéte, Estefano, Gisele, Hamilton, He-
lena, Ilian, Ilma, Humberto, Karan, Luiz Mário, Mar-
celo, Machado, Maria de Lourdes, Mariane, Marize, 
Ranka, Renata, Karan, Salamuni, Scorsin, Sérgio 

Luiz, Sylvio,Titton, Tarcísio,Vera.
75% : Herbert, Marcelo, Nelson Ribas, Pegoraro, 
Reinaldo, Trevisan
50% : Alexandre, Eloi, Esther 
25% : Flávia, Nerlan
Isentos de Freqüência 100%: Bandeira, Carlberg, 
Elton, Omar Fatuch, Portella, Mauad.
Isentos de Freqüência: Buschmann, Duílio, Edu-
ardo, Guides, Gunilda, Ivo, José Maria, Kampmann, 
Marco Polo, Paulo de Tarso.
Honorários: Amauri, Edla, Glaudo, Maeder, Terezi-
nha Guides.
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Queridos Companheiros,

Novembro é o mês da Fundação Rotária. É por 
intermédio desta instituição que os rotarianos, 
junto com todos os seus colaboradores, 

transformam o mundo. 

São programas da Fundação Rotária:

Programa Pólio Plus
- voltado à erradição da polio. 

Segundo os dados da Fundação, 
desde a criação do programa em 
1985, mais de dois bilhões de 
crianças receberam a vacina 
antipólio. Para completar 
a erradicação da doença, a 
Fundação Bill e Melinda Gates 
doou US$355 milhões, lançando 
ao RI o Desafio 200 Milhões de 
Dólares, o qual deve ser alcançado até 
30 de junho de 2012.

Programa de Subsídios
- Humanitários - destinado a recuperação de 

áreas afetadas por catástrofes naturais.
- Distritais Simplificados - que financiam 

atividades distritais locais
- 3-H (Saúde, Fome e Humanidade) - que 

financiam projetos de grande porte nas áreas 
de saúde, combate à fome e promoção do 
desenvolvimento humano.

-  Equivalentes - que equiparam fundos doados a 

projetos de Rotary Clubs.  

Programas Educacionais 
- Bolsas Educacionais - um dos maiores 

programas de bolsas do mundo. 
IGE (Intercâmbio de Grupos de Estudos)
 - distritos parceiros de diferentes países 

recebem em visitas reciprocas,  equipes formadas 
por profissionais não-rotarianos.

Bolsas Rotary pela Paz 
Mundial

 - financiam bolsistas em 
mestrado nos Centros Rotary de 
Estudos Internacionais na área 
de paz e resolução de conflitos.  

Como se pode ver, todos os 
programas da Fundação Rotária 

têm um mote principal: a busca 
pela paz e compreensão dos povos, 

sugerindo sempre a união de esforços para a 
resolução dos problemas e conflitos mundiais.

A nossa viagem à Europa, em busca de um 
intenso programa de intercâmbio de amizade, 
quando visitaremos os Rotary Clubs de Paris Ouest, 
Lisboa Estrela e Mafra, encontra-se dentro deste 
espírito, de abrir as fronteiras de nosso clube ao 
internacionalismo do Rotary, buscando mais e 
melhores amizades, expandindo nossa capacidade 
de servir.

Carlos Alexandre
Pres. 2009/2010

NOVEMBRO 2009

Sócios
01- Maria de Lourdes Pereira Cordeiro
06 - Nerlan Tadeu Gonçalves de Carvalho
07 -  José Paulo Pegoraro Filho
 
Cônjuges
01 - Regina Kampmann /  Kampmann
03 -  Gisele Antunes de Lima / Humberto 
13 - Annabel Lee Grani de O. Viana / Marcelo
18 - Edla /  Trevisan
26 - Heloisa do Rocio Ulandowski / Estefano  
 

Casamentos
10 - Denis e Waldenei 
17 - Nerlan e Dora
28 - Reinaldo e Gláucia
30 - Bandeira e Rosa Maria

 Posses
11 - João Edegar Bandeira de Assis -23 anos [ 1986 ]
27 - David Cezar Titton - 30 anos [ 1979 ]
29 - Marize Senes Ribeiro- 4 anos [ 2005 ]
30 - Maria de Lourdes P. Cordeiro - 5 anos [ 2004 ]
30  - Vicente Tarcísio Machado - 5 anos [ 2004 ]

Valor arrecadado no mês de  outubro 2009    -  Total - R$ 553,00                           Vicente Tarcisio Machado

a r r e c a d a ç ã o  d a  F a r
Gisele Titze Scorcin

www.curitibaoeste.org.br
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tigrinho é recebido no oeste

O Rotary Club de Curitiba Oeste, em festa, rece-
beu o Governador Alcino de Andrade Tigrinho em 
sua visita oficial, dia 03/11/200, com a presença ma-
ciça dos Companheiros do Clube e seus convidados.

O Governador iniciou os trabalhos da manhã 
com uma reunião onde participaram o Presidente 

do Clube, Carlos Alexandre, a Secretária da Gestão, 
Gisele Titze Scorsin e o Governador Assistente, De-
odato Mansur.

A seguir, o Governador Tigrinho conversou com 
os Companheiros do Clube, abrindo a palavra para 
para indagações. Os assuntos dominantes foram: 
Recursos Hídricos, Inclusão Social e Educação e Re-
lações Públicas.

No dia 30 de outubro o Rotary Club Curitiba 
Oeste em parceria com o Rotaract, iniciou os 
trabalhos relativos ao Projeto de Saúde Bucal 

na comunidade rural da Macieira. 
A primeira etapa é a de avaliação das necessi-

dades das crianças e foi atendida pelas dentistas, 
parceiras do Rotary Club de Curitiba Oeste, as Dras. 
Fernanda Rossi e Sandra Oklopcic. Nesta primeira 
etapa após a avaliação das crianças, será montada 
uma estatística dos problemas, para eleição das 
prioridades de atendimento. 

Na segunda etapa o clube buscará os meios ma-
teriais para assistir as nossas parceiras no transcorrer 
dos atendimentos.

macieira recebe programa de saúde bUcaL
Algumas das capas ao longo dos anos. Edições 

escaneadas da revista The Rotarian estão no Google 
Livros. O Rotary fez parceria com o Google para dis-
ponibilizar 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 edi-
ções 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 edi-
ções, 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 ini-
ciativa para tornar os materiais históricos do Rotary 
mais acessíveis aos rotarianos.

“O Google está fazendo todo o trabalho de es-
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.

rotarY  e  googLe  jUntam  Forças

Donna Polydoros  

n o t Í c i a  e m  F o c o

n o t Í c i a  e m  F o t o

Des. Joeci Camargo recebendo o Título de Prítane das mãos do 
Comp. Paulo

Palestra do Desembargador Prof. Wladimir Passos de Freitas profe-
rindo a palestra - Poder Judiciário - Avanços e Retrocessos.

Companheiro Fatuch 51 anos de RotaryEntrega da Prova Quádrupla


