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Companheiros, meu muito obrigado! 

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

MAIO 2010.  

reUniÕes:   04/05 - 98,95%
  11/05 - 93,97%
  18/05 - 94,87%
  25/05 - 97,39%
    Média Mensal - 95 %

100%: Adélcio, Aline, Ana Cristina, Augusto, Carlos 
Alexandre, Célida, Denis, Eliéte, Estefano, Gisele, 
Hamilton, Helena, Ilian, Ilma, Humberto, Karan, 
Luiz Mário, Machado, Maria de Lourdes, Mariane, 
Marise, Nelson Ribas, Ranka, Scorsin, Sérgio Luiz, 

Sylvio, Titton, Tarcísio, Trevisan, Vera
75 %: Herbert, Nerlan, Reinaldo, Renata, Salamuni   
50 %: Gunilda, Pegoraro 
25%: Esther 
Isentos de Freqüência 100%: Bandeira, 
Carlberg, Elton, Kampmann, Omar Fatuch
Isentos de Freqüência: Buschmann, Duílio, 
Eduardo, Guides, Ivo, José Maria, Marco Polo, Paulo 
de Tarso, Portella, Mauad 
 
Honorários: Amauri, Edla, Glaudo, Maeder, 
Terezinha Guides
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JULHO 2010

Sócios
11 - Estefano Ulandowski
16 - José Maria Pinheiro Lima de Moura Pedrosa
 
Cônjuges
04 - Mario Sergio Cordeiro / Maria de Lourdes 
09 - Marisa Franco Faoro / Newton Dan Faoro
14 - Arlindo Vasconcelos / Ilian
 
Filhos
09 - Luciana / Edla Trevisan
09 - Luciana / Trevisan
09 - Luciana / Elton

10 - Vanessa / Sylvio
16 - Rachel Frossard / Roberto
24 - Christine / Kampmann
25 - Cláudia / Guides
25 - Cláudia / Terezinha Guides
25 - Cláudio Roberto / Buschmann
26 - Camila / Célida
27 - Bruna / Hamilton
30 - Simone Melo Barddal / Eliéte 
 
Posses
01 - Aline F. Dias da Silva - 1 ano [ 2009 ]
02 - Roberto Sotomaior Karam - 26 anos [ 1984 ]
27 - Eliéte Melo Barddal - 11 anos [ 1999 ]
28  - Sergio Luiz Sottomaior Pereira 18 anos [ 1992 ]

Gisele Titze Scorcin

Queridos Companheiros,

Em minha primeira mensagem do ano rotário 
2009-2010, fiz uma enumeração das atividades 
que nos propúnhamos a tornar realidade 

durante este ano, tendo como guia o lema rotário 
“O Futuro do Rotary em suas Mãos”. Agora, nesta 
minha última mensagem, me proponho a fazer um 
resumo do que de relevante ocorreu neste ano.

Agradeço a todos os Past Presidents do nosso 
Clube, que se engajaram no Projeto “Memória 
Viva”, e contribuíram para a construção uma 
ponte entre o passado e o futuro de 
nosso Clube. São eles: Eliéte Melo 
Barddal (Gestão: 2008/2009, 
Lema: Realizemos os sonhos); 
Sylvio Marchione Machado 
(Gestão: 2007/2008, Lema: 
Rotary compartilha); Vera Maria 
Schettini (Gestão: 2006/2007, 
Lema: Mostremos o caminho); 
Luiz Alberto Scorsin (Gestão: 
2005/2006, Lema: Dar de si antes 
de pensar em si); Adelcio Luiz Volpi 
(Gestão: 2004/2005, Lema: Celebremos 
Rotary); Carlos Gilberto Machado (Gestão: 
2003/2004, Lema: Dê a mão ao próximo); David 
Cezar Titton (Gestão: 2002/2003, Lema: Plante 
sementes do amor); Estefano Ulandowski (Gestão: 
2001/2002, Lema: A humanidade é a nossa missão); 
Denis Donato Fernandes (Gestão: 2000/2001, Lema: 
Criar consciência, ser atuante) e Edgar Atos Barddal 
(in memoriam, representado por sua cônjuge Eliéte, 
Gestão: 1999/2000, Lema: Rotary 2000: aja com 
coerência, confiança, continuidade).

Neste ano, o grande moto contínuo de nosso 
Clube foi o Projeto de Construção da Escola Rural 
da Macieira, que terá o lançamento de sua pedra 
fundamental ainda neste mês de Junho, com 

previsão de conclusão das obras até o final do ano. 
A Comunidade da Macieira já pode sonhar com um 
futuro melhor.

Além disso, tivemos uma forte atuação na 
Comunidade, seja diretamente pelo Clube, com os 
programas “Boa Visão” e “Parasitologia” (realizados 
também na Escola Manuel Ribas), ou com o início do 
Projeto de “Saúde Bucal”; bem como pelas inúmeras 
iniciativas de nossos Rotaract e Interact Clubes, 
sempre apoiados pela nossa Comissão de Projetos 

de Prestação de Serviços à Comunidade.
No âmbito internacional, lançamos 
um projeto de divulgação sistemática 

de nossas atividades, com a 
inclusão de nosso Clube no 
Facebook e Twitter, com a 
atualização sistemática de 
nosso site (inclusive com o 
lançamento de uma sessão de 

notícias em inglês, “News in 
English”) e a criação de nosso 

Boletim Eletrônico “O Companheiro 
On-Line”.
Em busca de parceiros em projetos, 

fizemos, também, uma viagem à Europa e nos 
reunimos com os Rotary’s Club: Paris Ouest, Lisboa 
Estrela, Mafra, Loures, Odivelas, Sintra e Massa 
Marittima. Nossa intenção é desenvolver no futuro 
projetos de subsídios equivalentes, intercâmbio de 
jovens e de amizade, além de fomentarmos a troca 
de experiências.

Após este breve e sucinto resumo, termino 
agradecendo a todos aqueles Companheiros, que 
sempre estiveram ao nosso lado, de quem colhemos 
apoio irrestrito às nossas iniciativas. 

Companheiros, meu muito obrigado! 
Um abraço a todos,                   
                   Carlos Alexandre

Pres. 2009/2010



n o t Í c i a  e m  F o c or o t a r y  i n t e r n a c i o n a l

Fonte: curitibaoeste.org

A comunidade de Macieira é uma comunidade 
rural do Município de Bocaiúva do Sul e hoje 
é uma das comunidades mais necessitadas da 

região. Conhecemos essa realidade através do con-
tato com a professora da escola local, a Professora 
Gerusa. O contexto em que os alunos estão inseridos 
nos preocupa e nos levou a pensar em uma maneira 
de mudar essa sua realidade.

A idéia inicial foi a de nos aproximar da comu-
nidade através de ações realizadas na escola. O pri-
meiro passo é mudar a cara dessa escola com uma 
reforma, pedir que a comunidade participe e passe 
a se identificar mais com esse espaço. O segundo é, 
com ajuda da prefeitura, realizar ações culturais, de 
esporte e de saúde na escola, convidando toda a co-
munidade a participar tornando ainda mais estreita 
nossa relação com eles. O terceiro passo é oferecer 
uma ajuda mais expecifica a cada família, mas antes 
precisamos da confiança da comunidade em geral.

Apresentamos uma proposta para a PUCPR, o 
projeto Ação de Solidariedade à Comunidade de Ma-
cieira e agora contamos com 15 alunos de diversos 
cursos que cumprem horas obrigatórias do projeto 
comunitário. Os alunos serão nossa principal ferra-

menta de ação. São eles quem vão botar a mão na 
massa e fazer as ações acontecerem e são eles que 
vão conhecer e se aproximar dos moradores da re-
gião, demonstrando afeto e interesse pela comuni-
dade e buscando essa aproximação. Por ser obriga-
tório pensamos que muitos não estariam satisfeitos 
com o trabalho, mas o retorno deles tem sido ótimo 
e muitos já se interessaram pelo Rotaract.

A ajuda especifica que será oferecida à cada fa-
milia será feita através da ONG Fenix, porém todos 
os alunos são convidados a continuarem paritici-
pando das ações na comunidade.

rotaract e PUc-Pr em ação Pelas crianças da macieira

Fonte: curitibaoeste.org

e m  d e s t a q U e

Bill Gates assina Bola de FUteBol na niGéria

Bill Gates, copresidente da Fundação Bill e Me-
linda Gates, demonstrou seu apoio à campanha 
Chute a Pólio para Fora de África ao assinar a 

bola de futebol que está viajando pelo continente. 
Desde fevereiro, a bola vem passando por diver-

sos países africanos vitimados pela pólio, ajudando a 
promover os esforços de erradicação da doença. Em 
muitas nações, sua chegada coincidiu com atividades 
de imunização. Em alguns lugares, rotarianos come-
moraram o evento com manifestações públicas e a 
presença de representantes do governo. Acompanhe 
a jornada da bola pelo mapa interativo.  

Ao assinar a bola em Abuja, Gates elogiou a Ni-
géria pelo significativo progresso alcançado na luta 
contra a pólio e solicitou a ajuda dos líderes do gover-
no para terminar o trabalho. Ele viajou ao país para 
saber mais sobre a drástica redução nos casos de pólio 
desde sua última visita, em fevereiro de 2009. Neste 

ano, apenas três casos foram registrados no país até 
8 de junho, em comparação a 298 durante o mesmo 
período no ano passado. 

“O recente progresso da Nigéria na luta contra a 
pólio é uma realização da qual todos os nigerianos 
deveriam se orgulhar”, disse Gates. “Graças a líderes 
políticos e tradicionais, agentes de saúde dedicados e 
pais que querem proteger seus filhos, a Nigéria está a 
caminho da erradicação da doença.”  

A bola chegará ao final de sua jornada de quatro 
meses no dia 12 de junho, com o encerramento da 
campanha na Biblioteca de Alexandria, em Alexan-
dria, Egito. Os campeões da Copa das Nações Africa-
nas chutarão a bola, simbolicamente tirando a pólio 
de campo do continente. De lá, a bola viajará à Con-
venção Internacional de 2010 em Montreal, Canadá, 
que será realizada de 20 a 23 de junho. 

Fonte: ROTARY.org

Parceria Rotaract e PUC-PR em prol da Comunidade da Macieira.

cUritiBa oeste receBe mais dois comPanheiros

Nas duas útlimas reuniões, dias 25/05 e 
01/06, o Rotary Club deu posse a dois novos 
sócios, respectivamente Newton Dan Faoro 

(representativo) e Wanda Bueno (honorária).  
Faoro é Engenheiro Eletricista e já foi rotariano 

pelo RC de Curitiba 300 Anos e Bom Retiro. Wanda 
é esposa do nosso querido e falecido Companheiro 
Guimarães Taborda Bueno.

Bem-vindos Companheiros e mãos à obra.

Companheira Wanda lendo o Compromisso Rotário Comp. Augusto colocando o pin na lapela do Companheiro Faoro

cUritiBa oeste adere ao movimento o Paraná qUe qUeremos

Em reunião do dia 01/06, o Rotary Club de 
Curitiba Oeste, após consulta ao seu quadro 
associativo, decidiu aderir ao movimento O 

Paraná que Queremos.
A posição defendida pelo Companheiro Sérgio 

Luiz levou em conta que os rotarianos, fervorosos 
defensores dos bons costumes, da ética, da transpa-
rência, da conduta honesta e ilibada, jamais pode-
riam omitir-se em fazer parte de genuíno movimen-
to popular que detém o apoio das mais importantes 

Entidades de Classe do Paraná.
Até o momento em que o Clube decidiu pela 

adesão ao movimento, já participavam do mesmo 
271 Entidades, 422 Empresas e 9733 Pessoas físicas, 
segundo o jornal Gazeta do Povo.

Para acessar o site do movimento clique aqui. 
Você também pode aderir ao moviemnto através 
desse site ou mandando email para participe@no-
voparana.com.br.


