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Abril - Mês da Revista Rotária

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

Março 2010 

reUniÕes : 02, 09, 16, 23, 30	

100% -	Adélcio,	Aline,	Augusto,	Carlos	Alexandre,	
Célida,	Denis,	Eliéte,	Estefano,	Gisele,	Helena,	
Ilian,	Ilma,	Humberto,	Karan,	Luiz	Mário,	Marcelo,	
Machado,	Maria	de	Lourdes,	Mariane,	Ranka,	
Renata,	Scorsin,	Sérgio	Luiz,	Sylvio,	Titton,	Tarcísio,	
Trevisan,	Vera

75 %	-	Esther,	Gunilda,	Herbert,	Marize,	Nelson	
Ribas,	Salamuni	

50 %	-	Alexandre,	Eloi,	Flávia,	Hamilton,	Nerlan	
25 %	-	Glen,	Pegoraro,	Rafael,	Reinaldo

Isentos de Freqüência 100%:	Bandeira,	
Carlberg,	Elton,	Omar	Fatuch,	Portella,	Mauad

Isentos de Freqüência:	Buschmann,	Duílio,	
Eduardo,	Guides,	Ivo,	José	Maria,	Kampmann,	
Marco	Polo,	Paulo	de	Tarso	

Honorários:	Amauri,	Edla,	Glaudo,	Maeder,	
Terezinha	Guides

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.

Abril	é	o	mês	da	Revista	Rotária.	Apesar	
da	 influência	 cada	 vez	 maior	 da	
Internet	como	veículo	de	transmissão	
das	informações,	como	o	nosso	sempre	

atualizado	 website	 www.curitibaoeste.org.br,	
o	 Rotary	 Internacional	 ainda	 prefere	 a	 revista	
impressa,	 tanto	que	o	 regimento	 interno	do	RI	
exige	que	todos	os	sócios	assinem	a	The	
Rotarian	 ou	 uma	 revista	 regional	
do	 Rotary,	 no	 nosso	 caso	 a	
Brasil	Rotário.

A	The	Rotarian	é	a	versão	
oficial	 da	 revista,	 publicada	
em	 inglês,	 pelo	 Escritório	
Central	do	Rotary	em	Evanston,	
Illinois.	Apesar	da	primeira	revista	
regional	ter	nascido	na	Grã-Bretanha	
em	1915,	sob	o	nome	The	National	Rotarian,	foi	
a	 Rotary	 Down	 Under,	 editada	 na	 Austrália	 a	
partir	dos	anos	1920,	a	primeira	revista	regional	
que	recebeu	a	aprovação	oficial	de	RI.

Na	 América	 Latina,	 existem	 três	 revistas	
de	 destaque	 mundial.	 A	 El	 Rotario	 Péruano,	
fundada	em	1933	por	Fernando	Carbajal	Segura,	
presidente	 de	 RI	 em	 1942-43.	 Rotarismo	 en	
México,	 fundada	 em	 1974	 por	 Frank	 J.	 Devlyn,	
presidente	de	RI	em	2000-0.	E	a	Brasil	Rotário,	

fundada	 em	 1924,	 com	 o	 nome	 Notícias	
Rotárias.

Segundo	 dados	 de	 RI,	 mais	 da	 metade	 dos	
rotarianos	de	todo	o	mundo	recebe	uma	das	31	
revistas	rotárias,	produzidas	independentemente	
em	 25	 idiomas	 pelos	 próprios	 rotarianos	 e	
distribuídas	 em	 mais	 de	 130	 países.	 Ao	 todo,	

a	 circulação	 de	 revistas	 rotárias	 é	 de	
aproximadamente	780.000	exem-

plares.
Mesmo	 com	 indepen-

ência	editorial	e	mantendo	as	
individualidades	 regionais,	 é	
através	 deste	 sistema	 que	 o	

Rotary	Internacional	consegue	
distribuir	 a	 sua	 mensagem	 pelo	

mundo.
Neste	mês	de	celebração	da	Revista	Rotária,	

gostaria	de	publicamente	estender	os	parabéns	
aos	 Comp.	 Calberg	 e	 Humberto	 pela	 dedicação	
ao	 longo	 de	 tantos	 ao	 informativo	 impresso	
de	 nosso	 clube,	 “O	 Companheiro”,	 e	 ao	 Comp.	
Sérgio	Luiz	que	vem	ampliando	nosso	canal	de	
notícias	também	para	o	mundo	digital.

Carlos	Alexandre
Pres.	2009-2010

MAIO 2010
	
02			Luiz	Alberto	Scorsin
04			Glauco	Silva
18			Helena	de	Castro	Licheski
21		Mariane	Nascimento
22			Vera	Maria	Schettini
23		Ranka	Dirianeem	Sandino	da	Gama
23			Renata	Teixeira	Cherubini
25		Amaury	Caron	dos	Anjos
29		Marco	Polo
	
 

Cônjuges
02		Luiz	Alberto	Scorsin
								Gisele	Titze	Scorsin

18		Saionara	Daiprai
								José	Paulo	Pegoraro	Filho

21		Andréa	Hilbert	Moraes	Ribas
								Nelson	Luiz	Ribas
 
Posses
06		Rubens	Pereira	G.		Portella		-	24	anos	[	1986	]
26		Sylvio	Marchione	Machado	-	12	anos	[	1998	]
30		Helena	de	Castro	Licheski		-	4	anos	[	2006	]
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Comp.	Elieta	manda	beijo	aos	amigos	no	Brasil.

•			No	dia	06	de	abril,	o	Rotary	Club	de	Curitiba	
Oeste	 recebeu	 a	 visita	 do	 Governador	 Indicado	
2012/2013,	apresentou	ao	Curitiba	Oeste	o	“Projeto	
Cataratas”	de	enorme	sucesso	e	repercussão	no	Dis-
trito	4730	e	fora	dele.

O	Rotary	 Club	 de	 Curitiba	 Oeste	 admitiu	 mais	
uma	nova	Companheira,	no	último	dia	23	de	
março.	 Trata-se	 de	 Ana	 Cristina	 Geronazzo,	

que	ocupa	agora	a	Classificação	Enfermagem	e	que	
foi	convidada	pela	Companheira	Célida	pelo	seu	es-
pírito	de	liderança	comunitária	e	por	sua	integridade	
na	condução	das	atividades	que	empreende.

Ana	 é	 casa	 com	 Romildo	 Geronazzo	 e	 mãe	 de	
nossa	 interactiana	 Amanda,	 que	 foi	 intercambista	
para	a	Eslováquia	na	gestão	da	Companheira	Eliéte	
Barddal.

nova companheira é empossada

A	Companheira	uma	vez	admitida,	já	assumiu	a	função
de	Coordenadora	do	Interact	Club	de	Curitiba	Oeste.

•	 	 	No	dia	30/03	recebemos	para	uma	palestra	
o	 publicitário	 João	 José	 Werzbitzki,	 um	 dos	 mais	
consagrados	publicitários	do	Paraná.	Indicado	pelo	
Curitiba	 Norte	 para	 a	 Bolsa	 da	 Fundação	 Rotária,	
fez	 3	 meses	 de	 aperfeiçoamento	 do	 Inglês	 no	 Ge-
orgia	Southern	College,	em	Statesboro	(GA)	e	mes-
trado	 na	 Siena	 University,	 em	 Adrian	 nos	 anos	 de	
1978/1979,	Michigan.

•			A	Diretoria	da	Fundação	da	Amizade	Rotária,	
biênio	2009/2011,	tomou	posse	oficialmente	no	dia	
16/03,	durante	a	reunião	do	Rotary	Club	de	Curitiba	
Oeste.	 O	 Companheiro	 Adelcio	 Luiz	 Volpi,	 atual	
curador	da	FAR,	apresentou	os	novos	diretores:	

Presidente:	Marcelo	de	Oliveira	Viana;	
Secretário :	Luiz	Mário	Lampert	Marques;	
Tesoureiro: David	Cesar	Titton.	
Os	novos	Curadores	são:	Adelcio	Luiz	Volpi,	Au-

gusto	 Melek,	 Eliéte	 de	 Melo	 Barddal,	 João	 Edgard	
de	Ferreira	Bandeira,	Marise	Senes	Ribeiro	e	Rober-
to	Sotomaior	Karam.

•				Companheiros	participaram	de	evento	histórico	
,	uma	Reunião	conjunta	Portugal		/	Brasil,		via	
internet	-	On	line.

De	chutes	de	bola	na	Cidade	do	Cabo,	Áfri-
ca	do	Sul,	à	iluminação	de	ícones	arquite-
tônicos	 com	 a	 mensagem	 End	 Polio	 Now,	
rotarianos	 no	 mundo	 inteiro	 estão	 come-

morando	o	dia	23	de	fevereiro,	105º	aniversário	da	
primeira	reunião	de	Rotary	Club.	

Nesse	dia	em	1905,	Paul	Harris,	Gustavus	Loehr,	
Hiram	 Shorey	 e	 Silvester	 Schiele	 se	 encontraram	 e	
Harris	 contou	 a	 seus	 amigos	 seu	 projeto	 de	 fundar	
um	 clube.	 Este	 foi	 o	 humilde	 começo	 da	 primeira	
organização	internacional	de	serviços	humanitários	
que	 agora	 inclui	 mais	 de	 1,2	 milhão	 de	 associados	
e	33.000	clubes	em	mais	de	200	países	e	áreas	ge-
ográficas.	

O	Rotary	International	participou	da	celebração	
projetando	a	mensagem	End	Polio	Now	na	lateral	do	
prédio	da	sede	mundial	do	RI	em	Evanston,	Illinois,	
EUA,	 e	 planejando	 com	 os	 Distritos	 6440	 e	 6450	 a	
iluminação	do	prédio	Wrigley	no	centro	de	Chicago	
na	noite	de	23	de	fevereiro.	O	Rotary	Club	de	Chicago	
comemorou	seu	próprio	105º	aniversário	logo	após	

a	cerimônia	de	iluminação.	
Outros	lugares	escolhidos	para	servir	de	pano	de	

fundo	para	a	projeção	do	logotipo	da	campanha	pela	
erradicação	da	pólio	são	a	Pirâmide	de	Quéfren,	no	
Egito;	a	Taipei	Arena	em	Taiwan;	a	Catedral	de	San-
tiago	 de	 Compostela,	 na	 Espanha;	 a	 Capitania	 dos	
Portos	na	África	do	Sul;	o	Obelisco	de	Buenos	Aires,	
Argentina;	a	barragem	do	Lago	Maratona	na	Grécia;	
e	o	Palácio	Real	de	Caserta,	Itália.	

Na	 Cidade	 do	 Cabo,	 uma	 das	 anfitriãs	 da	 Copa	
do	Mundo	de	2010,	a	campanha	de	conscientização	
Chute	a	Pólio	para	Fora	de	África	vai	ser	lançada	com	
o	chute	simbólico	de	uma	bola	de	futebol	assinada	
pelo	 Arcebispo	 Emérito	 Desmond	 Tutu,	 que	 teve	
pólio	quando	criança.	A	bola,	que	será	leiloada,	vai	
viajar	por	22	países	a	caminho	da	convenção	do	RI	
em	Montreal,	Canadá,	em	junho.	

Em	Porto	Rico,	a	câmara	dos	deputados	aprovou	
a	 comemoração	 da	 semana	 do	 movimento	 rotário	
na	semana	de	23	de	fevereiro.

cLUbes comemoram o   105º aniversário do rotarY

Comp.	Sergio	Luiz	e	J.J,	que	proferiu	uma	ótima	palestra.

Gov.	indicado	Comp.	Arlindo	Venturim.

Comps.	Luiz	Mário,	Titton,	Marcelo	e	Adélcio


