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 Setembro mês das novas gerações

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

REUNIÕES: 03/08/2010:  86,84%                
                        10/08/2010:  86,84%
                        17/08/2010:  81,58%      
                        24/08/2010: 84,21%
                        31/08/2010:  84,21%     
                       Total ......... 84,74%

100%: Ana Cristina, Adelcio, Augusto,  Célida, 
Denis,  Eliéte, Estefano, Esther, Faoro, Gisele, Helena, 
Humberto, Ilian, Ilma, Luiz Mário, Machado, Maria de 
Lourdes, Mariane,Nerlan, Ranka, Renata, Roberto, 

Sérgio Luiz,  Scorsin, Tarcísio, Trevisan, Vera.
80%:  Nelson Ribas, Reinaldo, Sylvio, Titton
60%: Aline, Salamuni
40%: Hamilton, Herbert Marize, Pegoraro
20%: Carlos Alexandre 
   
Isentos de Freqüência: Bandeira, Buschmann, 
Carlberg, Duílio, Eduardo, Elton, Gunilda, Guides, 
Ivo, José Maria, Kampmann,Marco Pólo, Omar, 
Paulo de Tarso, Portella, Ulisses.            
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Setembro 2010

02/09   Aniv. de André filho do Comp. Tarcísio
             - Aniv. de Mariana, filha da  Comp Célida
03/09 -   Aniv. de casamento do Comp. Adélcio 
04/09 -  Aniv. de  Maria Elisa, filha do  Comp. Mäder
06/09 -   Aniv. de Luiz Candido do Comp. Luiz Mário
08/09  - Aniv.  de  Eronilda, filha do Comp.Paulo 
10/09  - Aniv de Luciana, filha da Comp. Maria de 
Lourdes.   
11/09  - Aniv. de Edgar Junior,filho dos comp. Bar-
ddal  e Eliéte
17/09 -  Aniv. do  Comp. Guides
19/09 - Aniv. de Márcia, cônjuge   do Comp. Tarcísio 
             - Aniv. da  Comp. Célida
 20/09 -  Aniv. de Tiago, filho do  Comp. Tarcísio
 22/09 -  Aniv. do  Comp.Titton

 

23/09 - Aniv. de Raquel, filha do comp. Bandeira
 24/09 -  Aniv. de Maurício, filho do Comp. Bandeira
            -  Aniv.  de Karin, filha do Comp. Carlberg
 25/ 09 -  Aniv.  do comp. Carlos Alexandre 
 26/ 09 - Aniv. de admissão  do Comp. Elton - 2000
              -  Aniv. de admissão do Comp. Scorsin- 2000
            -  Aniv. de admissão da Comp. Gisele -2000   
27/09 -  Aniv. de Larissa, filha do Comp.Denis
              Aniv. de Alessandra,  filha do Comp. Eduardo
 29/09 - Aniv. de Admissão da comp. Renata
 30/09 -  Aniv. de Leandro, filho do Comp. Eduardo
             

O mês de setembro como todo 
rotariano sabe é o mês das Novas 
Gerações, é neste lindo mês que 
começa a primavera em nosso he-

misfério. E todo acontecimento voltado a 
juventude  esta ligada a esta estação do ano. 
E como não poderia ser diferente o Rotary 
declarou o mês das Novas Gerações, e 
é nele que sucede todas as ativi-
dades que promovam o bem 
estar destes jovens.

Nos rotarianos deve-
mos ter a responsabilidade 
de bem preparar as Novas 
Gerações, facilitando aqui-
sição de conhecimentos que 
possibilitem o desenvolvimento 
futuro de todo o jovem, por sua vez reco-
nhecendo as suas próprias necessidades  no 
campo da saúde, dos valores humanos, da 
educação e principalmente  no seu desenvol-
vimento pessoal.

O Rotary tem programas estruturados 
com oportunidades de serviços. Os progra-
mas são o Interact, o Rotaract , Seminário 
do Rotary para Lideres Jovens. E, a lista das 
oportunidades de serviços,  estão as crianças 

em risco, atenção medica e alfabetização en-
fim toda a comunidade que nos cerca.

Vamos nos preocupar com as novas ge-
rações, divulgando entre nossos familiares, 
amigos e nosso trabalho as experiências 
interessante que todo Clube deve ter com o 
seu Rotaract, e Interact, os quais trabalham 

com a comunidade  praticando os 
nossos princípios e os mesmos 

respondendo com seriedade 
e responsabilidade, vamos 
difundir mais as nossas 
idéias e transmiti-las as 
Novas Gerações para que 

estes nos contem as suas ex-
periências que sem duvida im-

pulsionarão as “velhas gerações”.
Devemos olhar a juventude como o su-

porte para o futuro, os quais serão o apoio da 
comunidade. Não podemos esquecer jamais 
o Rotary é uma escola de vida solidariedade  
e de lideres.

Ilian lopes vasconcelos
Presidente 2010-2011

DOAÇÕES PARA A FAR
        A Fundação da Amizade Rotária agradece as doações dos companheiros efetuadas no mês de Agôsto 
de 2010. Total arrecadado: R$ 353,80
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r o t a r y  i n t e r n a c i o n a l

Fonte: curitibaoeste.org

e m  D e s t a q U e

FeiJoaDa tamBÉm É comPanHeirismo

Além da arrecadação que foi o evento para aju-
darmos na Construção da Escola de Macieira ti-
vemos a parte do companheirismo que foi muito 

gratificante. Cada vez que nos reunimos para tratar da 
feijoada mais entrelaçamos nossos laços de amizade. 
Nossa Presidente Iliam impossibilitada de estar junta, 
pela convalescência de seu acidente de motocicleta, 
compartilhava a distância de tudo. Muitas reuniões  de  
preparativos, organizando , vendendo convites, pedin-
do brindes e fazendo as compras.

Na organização da cozinha como sempre nossa 
companheira Célida liderou nos proporcionando  a de-
liciosa Feijoada que todos puderam saborear e elogiar 
no sábado. Parabéns mais uma vez pela competência 
na culinária.

Nossa comp. Mariane na eficiência da relação dos 
convites, portaria  e aonde se fizesse necessária sua pre-
sença.  Na sexta feira as companheiras Mariane, Célida , 
Gisele, Maria de Lourdes, Ilma, Ana Cristina , Eliéte e Te-
rinha passaram a tarde  na arrumação , do salão, fazen-
do pacotes, recolhendo brindes, ajudando na cozinha e 
comprando material  que faltava. 

O comp. Augusto como sempre na doação das car-
nes para enriquecer a feijoada. Era muita alegria e des-
concentração neste dia que veio culminar com a surpre-
sa que nossa comp. Terinha nos fez trazendo docinhos ( 
brigadeiros) confeccionados por ela para vender como 
sobremesa e aumentar a renda da promoção.  Ainda ti-
vemos a surpresa da Fabíula com seus vasinhos de flores 

nas mesas que  além de enfeitarem nos trouxeram mais 
renda. 

Os comp.  Machado,  Nilda e Helena também che-
garam sábado bem cedo para ajudar nos preparativos 
finais.  Tivemos a participação ativa também do com-
panheiro Scorsin na recepção.  Mariane , Eliéte, Sérgio 
Luiz  e Marcos (genro da Ilian) comandaram o bingo. Na 
mesa de brindes esteve presente o tempo todo Eliane, 
filha dos companheiros Guides e Terinha. Na venda dos 
vasinhos Helena e Maria de Lourdes, Na venda dos do-
cinhos Ana  filha da Terinha. Para vender as cartelas do 
bingo tivemos Nilda, Terinha. Os outros companheiros 
estavam presentes sempre fazendo companheirismo e 
atendendo nossos convidados. Tivemos a presença da 
Prefeita de Bocaiúva do Sul e mais companheiros. 

Temos a destacar a participação das companheiras 
da Associação de Senhoras de Rotarianos de Curitiba 
Leila, Vacila, Vera, Edith Nélia, Rosinha , Mariza e Helena 
Diedrich que ainda nos presenteou com 6 brindes como 
sempres o faz. A Pres. do R.C.Gralha Azul , comp.Blanca 
também se fez presente com a comp. Aldacyr. Os com-
panheiros da Hally da nossa Presidente Ilian e Arlindo 
também se fizeram presentes. O EGD Tigrinho também 
se fez presente através de sua família. E a renda foi de R$ 
7.000,00  -  Isto é  companheirismo .

Parabéns a equipe que trabalhou. Parabéns aos 
companheiros que participaram. Parabéns aos compa-
nheiros que não puderam comparecer mas ajudaram 
comprando convites , doando brindes ou fazendo do-
ações em dinheiro. Em fim : PARABÉNS PARA TODOS 
NÓS QUE FAZEMOS PARTE DA FAMÍLIA ROTARY CLUB DE 
CURITIBA.

Na reunião do Rotary Club de Curitiba Oeste, do 
dia 21/09, o Coronel Roberson Bondaruk – PM/
PR, proferiu brilhante palestra sob o tema: 

“Como prevenir crimes através do paisagismo e da 
arquitetura”.

A Arquitetura contra o crime já existe em países 
de 1º mundo há muitos anos. Em março de 2005 uma 
pesquisa focou casas com maior número de furtos e 
roubos, as lojas mais assaltadas, as ruas as praças e 
além disso, 287 presos que cumpriam penas por cri-
mes contra o patrimônio foram entrevistados. Com 
apoio de psicólogas e assistentes sociais, foi consta-
tado que as estratégias da Arquitetura e do Design 
Contra o Crime eram altamente interessantes para a 
segurança do Brasil também.

Toda esta tecnologia faz parte do que se chama de 
Prevenção Situacional do Delito, na qual se apregoa 
que todo o crime acontece pela somatória de uma ví-
tima, um agente motivado e uma ambiente favorável. 
Sem estas três componentes o crime não acontece. 
Assim detectar o que no ambiente o torna favorável 
para a ocorrência de delitos é uma excelente forma de 
prevenção, daí a importância do trabalho de Arqui-
tetos e Engenheiros quando fazem os seus projetos 
conhecerem quais são os detalhes arquitetônicos de 

casas, prédios, ruas, cidades enfim, que podem facili-
tar a ação de delinqüentes.

O Cel. Bondaruk, que foi integrante do IGE para 
a Austrália em 1999, estudou o assunto inclusive no 
exterior, além de efetuar pesquisa com inúmeros 
detentos para chegar à conclusão das características 
que mais motivam os crimes contra a propriedade na 
Capital.

Informações e impressos sobreo o tema podem 
ser baixados através do site http://www.antidelito.
net. Quem assistiu ficou muito impressionado com 
os dados revelados e com as medidas sugeridas pelo 
Coronel. Mais uma vez o Rotary Club de Curitiba Oeste 
agradece ao Coronel Roberson Bondaruk, deixando 
suas portas abertas para uma nova oportunidade.

Eliete de Mello Bardhal

Até 31 de agosto, os rotarianos haviam arreca-
dado cerca de US$145 milhões para o Desa-
fio 200 Milhões de Dólares, com o intuito de 

equiparar os US$355 milhões recebidos da Fundação 
Bill e Melinda Gates.

O total de US$555 milhões será usado para fi-
nanciar campanhas de imunização em países em 
desenvolvimento, onde a pólio ainda infecta e pa-
ralisa crianças, privando-as de um futuro melhor e 
agregando sofrimento a suas famílias.

Enquanto a pólio ameaçar uma criança sequer 
em qualquer lugar, todas as crianças do mundo cor-
rem risco.

Progresso Do DesaFio 200 milHões De Dólares Para erraDicar a Pólio


