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Devemos ser maiores, melhores e mais fortes.

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

Julho   2010
REuNIÕES:  06/07/2010 -   89,74                
                        13/07/2010 -  89,74
                        20/07/2010 -  92,30         
                        27/07/2010 -  87,17         
                       Total.............   89,73%

100% - Ana Cristina, Adelcio, Aline, Augusto,Carlos 
Alexandre, Célida, Denis,  Eliéte, Estefano, Esther, 
Faoro, Gisele, Hamilton,Helena, Ilian, Ilma, Luiz 
Mário, Machado, Maria de Lourdes, Mariane, 
Nerlan, Ranka, Renata, Roberto, Sérgio Luiz,  
Scorsin, Tarcísio, Trevisan, Vera.
  

75% - Sylvio, Humberto, Titton
50% - Reinaldo, Nelson Ribas, Salamuni
25% - Herbert
     5% - Marize, Pegoraro
   
Isentos de Freqüência:  Bandeira, 
Buschmann,Carlberg, Duílio, Eduardo, 
Elton, Gunilda, Guides,  Ivo, José Maria, 
Kampmann,Marco Pólo, Omar, Paulo de Tarso                                       
Portella, Ulisses

ADMINISTRAÇÃo 2010/2011 - Presidente RI: RAy KlINgINSMITh,  Governador do Distrito 4730: AlCIR SPERANDIo , Presidente RCCO: IlIAN 
loPES VASCoNCEloS, Vice-Presidente: Adélcio Luiz Volpi, Presidente Eleito 2011/2012: Sergio Luiz Sottomaior Pereira, Presidente Anterior: Carlos 
Alexandre Dias da Silva, Secretária: Eliéte Melo Barddal, Secretária Adjunta: Maria de Lourdes Pereira Cordeiro, Diretora de Protocolo: Maria de Lourdes 
Pereira Cordeiro, Tesoureiro: David Cezar Titton, Tesoureira Adjunta: Luiz Mario Lampert Marques, Comissão de Administração: Mariane Nascimento 
Ferreira, Comissão da Fundação Rotária: Ilma Brandalise Machado, Comissão de Desenvolvimento do Quadro Social: Aline Fernanda Pessoa dias da 
Silva, Comissão de Projetos de Prestação de Serviços: Ranka D. Sandino da Gama, Comissão de Relações Públicas: Renata Teixeira Cherubini, Comissão 
do Boletim: Carlos Ernesto Carlberg, Humberto Carlberg, Oficial de Intercâmbio: Ana Cristina Geronazzo Marques da Silva , Conselheira de Intercâmbio: 
Mariane Nascimento Ferreira Machado, Admissão e Classificação: Carlos Ernesto Carlberg, Denis Donato Fernandes e Humberto Gonzalez Carlberg. 
Reuniões às terças feiras às 12:00h. Sede da FuR- Rua Adyr guimarães, 288. Fone: (41) 3252-5161.

Agosto 2010
02 - Aniv. do Comp Bandeira
Admissão da Comp. Célida - 2005 
Admissão do Comp. Luiz Mário - 2005
Admissão do Comp. Hamilton - 2005
07 -  Aniv. da Comp. Gunilda
Aniv. de Paola, filha do comp. Faoro 
10 - Fundação da Associação Nacional de Rotary 
Clubs -1910, embrião do atual R.I.
Aniv. do Comp. Glauco 
Admissão do Comp. Mäder - 1976
13 - Aniv. do Comp. Eduardo
Aniv. de Ana Paula, filha do Comp. Estefano
Aniv. de Rosemeri cônjuge do comp.  Herbert
14 -  Aniv. de Maria Cristina, filha do Comp. Amaury 
16 -  Aniv. de Adilson, filho do Comp. Amaury
18 -  Aniv.. de Maria Helena, esposa do Comp. Ivo

19 -  Aniv. de Marcelo, filho do Comp. Augusto
Admissão da Comp. Flávia - 2003
20 -  Aniv. de fundação do Rotaract C. C. O - 1973
Aniv. de Bruno, filho do Comp. Nelson Ribas
22 -  Aniv. Maria Roseli cônjuge do comp. Hamilton
23 -   Admissão do comp. Carlos Alexandre 2005
25  - Aniv. de Mariana, filha do Comp. Tarcísio
26 - Aniv. de Leilane, filha do Comp. Buschmann
28 -  Aniv. de Sheila, cônjuge do Comp. Adelcio
29 -  Admissão do Comp. Herbert  
Aniv. de Luiz Fernando, filho da comp. Mariane 
30 -    Aniv. Comp. Ana Cristina Geronazzo
Aniv. do Comp. Trevisan
31 -  Aniv. de Alberto, filho do Comp. Amaury 
Admissão do Comp. Estefano--1993   
Admissão do Comp. Reinaldo – 2004
Admissão da Comp. Vera --1993                               

Ao buscar palavras, neste momento em 
que sou investida no cargo de Presiden-
te deste Clube, ẻ inevitável a EMOÇAO, 
bem como presente se faz mais efetiva-

mente, a preocupação  em ser capaz de executar 
esta tarefa com a dignidade que o cargo exige 
mas,atenuada parcialmente pelo entusiasmo 
de ser concedida a oportunidade de bem servir 
a este clube.

Orgulhosa de suas gloriosas tradições e 
de seus serviços prestados, Agradeço 
a confiança comprometendo-me 
a fazer o que estiver ao meu 
alcance para cada dia mais, 
glorificar este Clube.

Neste ano em que exer-
cerei a presidência sem 
duvida precisarei de muita  
energia,mas, com certeza te-
rei  também um ano de  opor-
tunidade de reflexão e revisão do 
próprio ser rotariano. 

Rotary como sabemos, é  empenho, de-
dicação, partilha, participação, solidariedade, 
amizade e companheirismo. Rotary é a  realiza-
ção de idéias, projetos e serviços e porquê  não, 
de fortalecimento da comunidade e de união 
de continentes. Em um de seus poemas Marcel 
Proust disse : “ Se você sonhar é perigoso, a solu-
ção não é  sonhar menos, é sonhar mais ” .  

Para nós  os sonhos são  idéias, idéias se tor-
na projetos, projetos para

prestação de serviços em benefício da coleti-
vidade em todos os seu aspectos (humanitário, 
cultural, social, profissional), isto é o que move  

o Rotary. Há, entre muitos, alguns aspectos do 
mundo rotário que gostaria de salientar: àque-
les que desejam compreender o real significado 
do que é o ROTARY. O lema do ano rotario do 
Presidente RAY KLINGINSMITH “FORTALECER 
COMUNIDADES E UNIR CONTINENTES “ (cuja in-
terpretação nos leva a refletir sobre a filosofia 
do servir. Ou seja, como rotarianos devemos ser: 
MAIORES – MELHORES E  MAIS FORTES.

   O objetivo do Rotary que é para incen-
tivar e desenvolver o ideal de servir,  

é como o um motor a acelerar em 
cada atividade desenvolvida. 

    Significa que ninguém 
ingressa no Rotary para dar 
satisfação à vaidade fugaz 
ou efêmero, ou pretenden-
do aspirar a benefícios pes-

soais, mas, para ser parte de 
uma parceria única de pessoas 

comprometidas a beneficiar e 
satisfazer no que for humanamente 

possível, todas as necessidade de uma cole-
tividade. Qualquer rotariano, independente da 
profissão a que pertença, deve ser depositário e 
promotor de valores humanos, éticos, culturais 
e profissionais. 

    Rotary não é caridade, mas, implementa e 
realiza  projetos e serviços. A contribuição gra-
tuita e desinteressada de cada rotariano é a sei-
va que sustenta todas as ações. É esta unidade 
interior que move todo o mundo rotário. 

    Rotary é a maior associação humanitária 
de ajuda privada,que apos seus  105 anos de 
fundação, é uma grande escola de vida onde 
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Dia 24 de julho de 2010, um dia que jamais 
deverá ser esquecido. O Rotaract Club de 
Curitiba Oeste coordenou uma fantástica 

ação social junto à Comunidade Rural da Macieira e 
contou com a participação de rotarianos do Curitiba 
Oeste, Rotaractianos do Curitiba Bom Retiro, alunos 
da PUC-PR, profissionais liberais e alunos da Marise, 
escola de formação de cabeleireiros de Colombo. 
Todos ficaram muito felizes ao constatarem que as 
obras de construção da nova Escola Rural da Ma-
cieira já foi iniciada. Rotarianos e alunos da PUC-PR 
lado a lado auxiliaram no cuidado da saúde bucal 
dos pequeninos e seus pais, a condição do sorriso 
dos nossos pequeninos é totalmente precária. Algo 
pra se pensar e atuar junto à prefeitura. O RCCO e o 
Rotaract Club de Curitiba Bom Retiro tiveram parte 
atuante durante todas as atividades. Ao final do dia, 
um cineminha com cachorro quente e pipoca. Dia 
feliz e de muito resultado. Parabéns a todos.

Um Dia para não se esqUecer jamais

silêncio e concentração nas reUniões De rotary

A palestra do EGD 82/83 Sergio Levy no Rotary 
Club de Curitiba Oeste, dia 20 de julho de 
2010, arrebatou todos os olhares e atenções 

dos Companheiros presentes, que o fizeram com 
alegria e participação.

A palestra era para ser sobre a “Improtância do 
Silêncio e Concentração” nas reuniões dos Clubes de 
Rotary, mas ao invés disso, foi uma aula de como 
prender a atenção dos Companheiros quando se usa 
a palavra. Divertido, irreverente e sempre solicitan-
do a participação dos ouvintes, Levy falou sobre suas 
experiências divertidas em Clubes do exterior, o que 
ganhou 100% da atenção.

Obrigado Companheiro e amigo Sergio Levy.

cUritiba oeste comemora o Dia Dos avós

Na última terça-feira, dia 27, o Rotary Club de 
Curitiba Oeste comemorou o Dia dos Avós, 
que contou com a participação dos cônjuges, 

netos e principalmente avós, em divertido e emocio-
nante congraçamento.

O EGD 85/86 Paulo de Tarso fez a palestra em Ho-
menagem aos Avós e foi agraciado com Certificado 
de participação pelos Avós, EGD 76/77 Companheiro 
Ivo Arzua Pereira e esposa Maria Helena.

A reunião trancorreu em clima de muito 
Companheirismo e descontração. A EGD 2007/2008, 
Companheira Ilma, durante a oração ecumênica 

também fez sua homenagem ao Avós.

companheiro Karam inDicaDo GovernaDor  2011/12
Em comunicado expedido no último dia 12 a to-

dos os clubes do Distrito 4730, o Governador Alcino 
de Andrade Tigrinho divulgou a decisão da comissão 

que indicou o rotariano Roberto Sotomaior Karam 
para Governador 2011-12. O companheiro Karam já 
esteve à frente do Distrito 4730 na gestão 2001-02.

você entra para aprender e  para servir.
  Ao aceitar o cargo de Presidente, deste clu-

be assumi o compromisso de o desempenhar 
com serenidade, ética e justiça ,e na  certeza de 
que, cada membro do nosso clube, no espírito 
de amizade e de serviço, não me privarão de  sua 
contribuição com base nos seus conhecimentos 
e suas  experiências. O objetivo do Rotary que  é 
para incentivar e desenvolver o ideal de servir,  é 
como o um motor a acelerar em cada atividade 
desenvolvida. Significa que ninguém ingressa 
no Rotary para dar satisfação à vaidade fugaz 
ourotaAoaceitar o 

Cabe aqui relembrar os que por aqui já pas-
saram e que fortaleceram através de suas ações 
e  hoje nos motivam a intensificar nossas ações 
na promoção de novos projetos visando a obten-
ção de melhores resultados para todos e  o en-
corajamento para escolher com autonomia onde 
e como servir. O sucesso a ser alcançado, o será 
devido à força do clube. Então a nossa força é o  

nosso futuro, ou seja  fortalecendo as comuni-
dades.  Estarei sempre pronta e disposta a ouvir 
as sugestões , os conselhos, pois entendo que 
o Clube é a união de todos. QUERO agradecer  
aos  nossos familiares em especial aos cônjuges, 
pelo carinho que dispensam ao trabalho desen-
volvido. Nestes anos de participação no Rotary 
me deixaram convicta. No que diz respeito a 
componente humano e profissional, não tenho 
a menor dúvida de que contarei com o apoio de 
todos.de que o bom funcionamento de um clube 
EXIGE vivência e participação.

Assume hoje também, o novo Conselho DIRE-
TOR  que será  o apoiador neste ano de empenho 
e trabalho. As funções e tarefas 
mudam, mas Ser rotariano per-
manece para sempre, portanto, 
companheiros não esqueçamos, 
vamos ser  MAIORES, MELHORES E 
MAIS FORTES. 

Ilian Pres. 2010 /2011


