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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,

Quero começar agradecendo a todos os com-
panheiros do clube, indistintamente, pela 
confiança que depositaram em minha pes-

soa, para exercer tão nobre função em nosso curitba 
oeste durante este ano rotário 2009-2010.

Agradeço a todos os past presidents do nosso 
clube, que se engajaram no projeto “memória viva”, 
e contribuíram para a construção uma ponte en-
tre o passado e o futuro de nosso clube. 
São eles: Eliéte Barddal; Sylvio Mar-
chione Machado; Vera Schettini; 
Luiz Alberto Scorsin; Adelcio 
Luiz Volpi; Carlos Gilberto Ma-
chado; David Cezar Titton; Este-
fano Ulandowski; Denis Donato 
Fernandes. Obrigado a todos!

Neste ano, o grande moto con-
tínuo de nosso clube foi o projeto de 
construção da escola rural da macieira, que 
terá o início de suas obras por estes próximos dias, 
com previsão de conclusão das obras até o final des-
te ano. A comunidade da macieira já pode sonhar 
com um futuro melhor. Neste ponto, agradeço a co-
missão especial de construção da escola da macieira, 
companheiros Marize Ribeiro, Luiz Alberto Scorsin 
e Augusto Melek, pelo modo preciso com que vêm 
conduzindo os trabalhos. Nosso clube jamais an-
gariou tanta simpatia e solidariedade sobre um só 
projeto, como este projeto da maciera.

Além disso, tivemos uma forte atuação na co-

munidade da maciera, seja diretamente pelo clube, 
com os programas “boa visão” e “parasitologia” 
(realizados também na escola manuel ribas em 
curitiba); bem como pelas inúmeras iniciativas de 
nossos rotaract (presidido pelo companheiro Vini-
cius) e interact (presidido pelo nosso companheiro 
Lucas). Obrigado Ranka, obrigado Gisele, obrigado 
seu Elton, obrigado Vinicius, obrigado Lucas, e a 

todos rotaractianos e interactianos por suas 
iniciativas.

No âmbito internacional, lan-
çamos um projeto de divulgação 

sistemática de nossas ativida-
des, 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 no-

tícias em inglês) e a criação de nosso 
boletim eletrônico “o companheiro on-line”. 

Obrigado Sérgio Luiz, por seu grande empenho na 
área. Obrigado, também, aos companheiros Calberg 
e Humberto, que vem mantendo vivo nosso boletim 
mensal do clube “o companheiro”.

Em busca de parceiros em projetos, fizemos, 
também, uma viagem à europa e nos reunimos com 
os rotary’s clubs: Paris Ouest, Lisboa Estrela, Mafra, 
Loures, Odivelas, Sintra e Massa Marittima. Nossa in-
tenção é desenvolver no futuro projetos de subsídios 
equivalentes, intercâmbio de jovens e de amizade, 
além de fomentarmos uma permanente troca de 

Junho 2010.  

reUniÕes:   01/06 - 90,95%
  08/06 - 89,99%
  15/06 - 92,87%
  22/06 - 88,39%
    Média Mensal - 90,77 %

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



r o t a r y  i n t e r n a c i o n a l

e M  D e s t a q U e

experiências, unindo continentes. Obrigado a todos 
aqueles que acreditaram no projeto e me acompa-
nharam nesta viagem. Nelson Ribas e Andréia, Au-
gusto e Nilde, Scorsin e Gisele, Ilian e Arlindo, Eliéte 
e Aline. Muito obrigado por sua participação nesta 
empreitada!

Agradeço, também, a nosso governador assis-
tente, Deodato Mansur, companheiro que sempre 
esteve ao nosso lado, incentivando nossa atuação, 
sempre disposto a colaborar e contribuir na constru-
ção de novos projetos. Obrigado deodato, obrigado 
virgínia. Agradeço a todos aqueles companheiros 
que integraram meu conselho diretor, Scorsin, Gise-
le, Mariane, Luiz Mário, Eliéte, Ilian. Aos presidentes 
das nossas comissões permanentes Ranka, Sérgio 
Luiz, Ilma, Marcelo e Helena. E aos responsáveis pe-
los programas de jovens Alexandre, Célida, Marian-

ne e Ana. Companheiros, meu muito obrigado!
Ilian! Acredito que nosso clube está preparado 

para a “fortaceler comunidades e unir continentes” 
como nos lembra o próximo lema rotário. Como es-
pera o presidente Klinginsmith, no que chama da 
“lógica do cowboy americano”, hoje estamos “me-
lhores e mais fortes”. Nosso clube está preparado 
para enfrentar o futuro. Ilian. Boa sorte em sua nova 
empreitada! Conte sempre com meu apoio e cola-
boração. Companheiros, novamente obrigado por 
todo o seu apoio.

Finalizo agradecendo em especial a minha es-
posa Aline, a quem dedico tudo o que de bom ocor-
reu neste ano. Quanto aos defeitos da gestão, estes 
vocês podem todos atribuir exclusivamente a mim.

Um grande abraço a todos!
Carlos Alexandre
Pres. 2009/2010

n o t Í c i a  e M  F o c o

Fonte: curitibaoeste.org

Em concorrida cerimônia, dia 29 de junho de 
2010 no Buffet Ilha do Mel em Curitiba, ocor-
reu a transmissão de posse do Conselho Dire-

tor 2010/2011.
Com a presença do então Governador do Distrito 

4730, o Companheiro Alcino Tigrinho e do Gover-
nador 2010/2011, Alcir Sperandio, o Presidente 
2009/2010 Carlos Alexandre Dias da Silva passou 
o bastão da presidencia do Clube para a Presidente 

2010/2011 Ilian Lopes Vasconcelos.
A cerimônia de transmissão de posse foi rápida 

e objetiva, com belos pronunciamentos dos partici-
pantes da mesa principal, dando em seguida lugar a 
um especial jantar de congraçamento com música 
ao vivo. Muitos dos casais, após o jantar, arriscaram 
uns passos de dança, abrilhantando ainda mais o 
evento.

posse Do novo conselho Diretor Do cUritiba oeste

Companheiros do novo Conselho Diretor:  Mariane, Alexandre, Sergio, Adélcio, Eliete, Ilian,Titton, Lourdes, Ranka, Aline e Ilma. 

Casal Alexandre e Aline entregam orquideas para a Pres. Ilian.

oeste vai leiloar caMisa aUtograFaDa De ronalDinho gaúcho

O Companheiro Deodato Mansur, Governador 
Assistente 2009/2010 que atende o Rotary 
Club de Curitiba Oeste, presenteou o Clube 

com uma lembrança rara e de inestimável valor - 
uma camisa do Milan autografada pelo craque Ro-
naldinho Gaúcho.

Em visita ao Rotary Club Paris Ouest, o Compa-
nheiro conheceu o acunpunturista de Ronaldinho 
que, além de apresentá-los ao craque, propiciou 
uma visita à sua casa. Alé, disso, o casal que aparece 
na foto pode assistir a um jogo do Milan em cama-
rote especial.

A camisa será rifada ou leiloada, depende da de-
finição do Curitiba Oeste, para levantar fundos para 
a construção da Escola Rural da Macieira.

O Curitiba Oeste agradece sensibilizado a dis-
tinção recebida do Companheiro Deodato Mansur, 
reafirmando o compromisso de transformá-la em 
recursos para a Construção da Escola Rural da Ma-
cieira, objetivo maior do Clube desta e das próximas 
gestões.


