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Família e Comunidade

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

Novembro 2009.  
reUniÕes:   03/11 - 80,95%
  10/11 - 78,57%
  17/11 - 78,57%
  24/11 - 92,85%
     Média Mensal - 82,74%

100%: Adélcio, Aline, Augusto, Carlos Alexandre, 
Célida, Denis, Eliéte, Estefano, Gisele, Helena, Ilian, 
Ilma, Humberto, Karan, Luiz Mário, Marcelo, Ma-
chado, Maria de Lourdes, Mariane, Marize, Ranka, 

Scorsin, Sérgio Luiz, Tarcísio, Titton, Trevisan, Vera
75 %: Esther, Hamilton, Sylvio 
50 %: Alexandre, Eloi, Gunilda, Nelson Ribas, 
Nerlan, Pegoraro, Salamuni
25 % : Flávia, Herbert, Reinaldo 
Isentos de Freqüência 100%: Bandeira, Carl-
berg, Elton, Omar Fatuch, Portella, Mauad
Isentos de Freqüência: Buschmann, Duílio, Edu-
ardo, Guides, Ivo, José Maria, Kampmann, Marco 
Polo, Paulo de Tarso 
Honorários: Amauri, Edla, Glaudo, Maeder, 
Terezinha Guides
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Prezados Companheiros,

No princípio do mês de Novembro, dando 
suporte a uma iniciativa do Rotaract, 
comparecemos na Comunidade de Macieira, 

eu e o Comp. Ranka, acompanhados do Presidente 
do Rotaract, Vínicius e mais 04 rotaractianos, 
para oferecermos assessoria jurídica gratuita à 
Comunidade.

Bem divulgado o evento, por intermédio 
das crianças que levaram lembretes 
acerca da data do evento para 
seus pais e de uma divulgação 
boca-a-boca na Comunidade, 
levado à cabo pela Prof. Gerusa 
(que nos repassou uma boa 
expectativa de público) para a 
nossa surpresa, não realizamos 
nenhum atendimento.

Este fato demonstra não que a 
Comunidade não tenha problemas, mas 
sim que os problemas enfrentados pela Comunidade 
são tão grandes, que o medo da exposição pública 
de seus problemas e a descrença na suas soluções já 
tomou conta da Comunidade.

O silêncio da Comunidade representa na 
verdade um grito por socorro! Estamos diante 
de uma Comunidade em que as famílias são 
desestruturadas. Suas vidas se desenrolam em um 
mundo de pobreza, marginalização e preconceito. 
Eles enfrentam problemas nos mais básicos dos 
direitos fundamentais: a vida, a liberdade, a 
igualdade e a segurança.

Na Macieira a renda familiar é baixa, o nível de 
escolaridade é muito baixo (com muitos analfabetos), 
há muitos casos de adolescentes grávidas, de 
alcoolismo, de violência sexual (inclusive praticada 
contra crianças), violência doméstica, e a constante 
influência do submundo das drogas.

Nesta Comunidade homens e mulheres 
(principalmente crianças) não são iguais em 
direitos, são diariamente submetidos à tratamento 

desumano e degradante, não tendo 
condições de exercer sua liberdade 

de expressão (pois quando muito, 
são analfabetos funcionais), não 

lhes são assegurados os direitos 
básicos à alimentação, saúde e 
educação. Em resumo, falta a 
esta Comunidade ser tratada 

com dignidade.
Conclamo a todos os 

Companheiros para que reflitam 
sobre a possibilidade de nosso Clube 

encampar a criação de um NRDC – Núcleo Rotary 
de Desenvolvimento Comunitário junto à Macieira, 
podendo assim propiciar uma intervenção mais 
significativa junto àquela Comunidade. Segundo 
propõe o RI, “o propósito essencial do NRDC é 
desenvolvimento sustentável. Ao incentivar 
moradores a se tornarem mais atuantes para o bem-
estar das respectivas comunidades, Rotary Clubs 
plantam as sementes da dignidade, responsabilidade 
e colaboração, aumentando a probabilidade de êxito 
de seus projetos.”

O NRDC é focado no desenvolvimento de 

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  NOVEMBRO 2009    -  Total - R$ 413,00                           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



n o t Í c i a  e m  F o c o

Mais uma vez, a 
Feijoada do Barddal foi 
um sucesso de público.

Todos os insumos da 
feijoada foram recebidos 
como doação, o que 
garantiu a sua realização 
a custo zero!

Isso quer dizer que 
100% do valor arrecadado 
irá para a construção da 
Escola Rural da Macieira 
em Bocaiúva do Sul. 

O Clube agradece a 
todos os que se envolveram 
em sua organização.

n o t Í c i a  e m  F o c o

iniciativas voltadas à atender a necessidades locais 
específicas, buscando atingir os seguintes objetivos: 
a) Incentivar as pessoas a assumir responsabilidade 
pelo desenvolvimento de sua Comunidade; b) 
Reconhecer a dignidade e o valor de todas as 
ocupações úteis; c) Iniciar atividades de auto-ajuda 
e trabalho coletivo para melhorar a qualidade 
de vida; d) Incentivar o desenvolvimento do 
potencial humano dentro do seu contexto cultural 
e comunitário.

A idéia central da implantação de um NRDC 
junto à Comunidade da Macieira é resgatar a noção 
de Família para aquela Comunidade, pois “a família 
possui vínculos vitais e orgânicos com a sociedade 
porque se constitui em seu fundamento e alimento 

contínuo mediante o dever de serviço à vida. De fato, 
os cidadãos saem da família, e é nela que encontram 
a primeira escola daquelas virtudes sociais que 
são a alma da vida e do desenvolvimento dessa 
mesma sociedade. Assim, por força de sua natureza 
e vocação, a família – longe de fechar-se em si 
mesma – abre-se às outras famílias e à sociedade, 
assumindo a sua tarefa social. Não percamos de vista 
que a família é uma unidade natural, moral, jurídica 
e econômica.” (Papa João Paulo II)

Feliz Natal a Todos! E que no novo ano que já 
está chegando, sejamos todos muito felizes!

Carlos Alexandre
Pres. 2009-2010

Feijoada do Barddal Foi realizada no último dia 21/11

A segunda etapa do Projeto Boa Visão foi reali-
zada no último dia 21 de novembro de 2009, 
atendendo gratuitamente 34 crianças da Es-

cola Estadual Manoel Ribas, que haviam passado por 
uma triagem durante a 1ª etapa.

A 1ª etapa do projeto ocorreu nas dependências 
da escola, que fica localizada no Prado Velho ao lado 
da Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUC.

Para esta segunda etapa, o Rotary Club de 
Curitiba Oeste contou com o apoio profissional da 

Clínica Oftalmológica Barigui (foto ao lado), parceira 
do Distrito na realização dos Projetos Boa Visão, que 
definiu os tratamentos mais adequados e receitou 
óculos para as crianças.

A coordenação do evento esteve a cargo da 
Companheira Gisele Scorsin, tendo no dia o apoio 
dos Companheiros Pegoraro, Scorsin, Elton, Mariane 
e Carlos Alexandre.

curitibaoeste.org.br

clÍnica oFtalmológica BarigUi atendeU gratUitamente as crianças.

Prezados Companheiros

É com grande alegria, porém, igualmente com 
muita responsabilidade, que recebo minha 
indicação e eleição para Presidente 2011/2012 

do Rotary Club de Curitiba Oeste.
Considero-me rotariano desde os cinco ou seis 

anos de idade, quando nomes como Guido Arzua, 
Hilton Trevisan, Mário Queiroz, Imbassahy de Melo, 
Paulo Viriato e tantos outros, começaram a ser per-
cebidos pela minha infância, através de conversas 
familiares à mesa.

Para mim, o Curitiba Oeste é um dos mais pu-
jantes Clubes de Rotary do mundo. É quase como 
um santuário, no qual não se pode correr o risco 
de manchar o que foi arduamente construído pelos 
nossos Companheiros através da nossa bem sucedi-
da história.

Nesse sentido, meu pai, o EGD Ivo Arzua Perei-
ra, me ensinou quase tudo o que sei sobre Rotary, 
dentro de uma visão sempre atrelada à ética, à ho-
nestidade e aos valores morais e familiares. Aprendi 
também que para atuar no Curitiba Oeste é preciso 

mais que preparação, dedicação e conhecimento. 
É preciso coragem para inovar, pois se olharmos o 
passado, nosso Clube sempre teve na inovação a ins-
piração para se tornar o que é hoje, um celeiro cujas 
ações são seguidas por outros clubes do Distrito e de 
fora dele.

Assim Companheiros, rogando a presença, a pro-
teção e a orientação de Deus, é que aceito a missão de 
liderar o Clube em 2011/2012, para que juntamente 
com todos os Companheiros e seus familiares, pos-
samos cultivar e fomentar o ideal de servir, lutando 
com o que temos de melhor em direção a um mundo 
mais humano e mais justo do que o atual.

mensagem de sergio lUiz indicado presidente 2011/2012


