F r e q ü ê n c i a
DEZEMBRO 2010.
REUNIÕES
03/12 /10 - 75,67%
14/12/ 10 - 72,97,,%
21/12 /10 - 79,41%
Média mensal – 76,57 %
100% - Ana Cristina, Adélcio, Augusto, Célida,
Denis, Eliéte, Gisele, Hamilton, Helena, Ilian,
Ilma,Luiz Mário, Machado, Maria de Lourdes,
Roberto, Sérgio Luiz, Scorsin, Tarcísio,Trevisan,
Isentos de Freqüência: Bandeira, Buschmann,
Carlberg, Duílio, Eduardo, Elton, Estefano, Guides,
Gunilda, Ivo, José Maria, Kampmann, Marco Pólo,
Omar, Paulo de Tarso, Portella, Ulisses

Honorários: Amaury,Edla, Mäder, Terezinha e
Wanda

Boletim do Rotary Club de Curitiba Oeste Nº 583 / Ano 52 - Dezembro 2010

DOAÇÕES PARA A FAR
A Fundação da Amizade Rotária agradece as
doações dos companheiros efetuadas no mês de
Dezembro de 2010.
Total arrecadado: R$ 280,00.
Companheiros ! A SECRETARIA pede aos que
estão com freqüência baixa que compareçam as
reuniões ou recuperem. POR FAVOR! É muito bom
estar com os companheiros ! Aproveitamos para
desejar um Excelente Ano de 2011 com muita Paz,
Harmonia, Saúde e muito companheirismo.

A n i v e r s a r i a n t e s
JANEIRO
03/01- Aniv. de casamento do Comp. Titton
05/01 – Aniv. de admissão do comp. Guides 1988
- Aniv. de admissão do Comp. Humberto- 1990
07/01 - Aniv. de casamento do Comp. Portella
- Aniv. de Cláudia filha do Comp. Machado.
10/01 - Aniv. de casamento da Comp. Maria de
Lourdes
11/01 - Aniv. de do Comp.Sérgio Luiz
13/01 - Aniv. de casamento dos Comp. Gisele e
Scorsin
15/01 - Aniv. de Ana Laura filha do Comp. Luiz
Mário
17/01 - Aniv. de Maria Luiza cônjuge do Comp.
Eduardo

O Companheiro

19/01 - Aniv. de Ticiane filha da Comp. Ilian.
20/01 - Aniv. do Comp. Sylvio
22/01 - Aniv. da casamento dos Comp. Guides e
Terinha
23/01 - Aniv. da Comp. Renata
24/01 - Aniv. de Andréa, filha do Comp. Ulisses
- Aniv. do Comp. Nelson Ribas
27/01 - Aniv. de Oldina (Baby) cônjuge do Comp.
Carlberg
28/01 - Aniv. de Helma cônjuge do Comp. Mäder
29/01 – Aniv. de casamento do Comp. Amaury
31/01 – Aniv. de admissão do Comp. Eduardo
-1973
- Aniv. de casamento do Comp. Marco Polo

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.

FESTA DA FAMÍLIA

D

ezembro é no Movimento Rotário – como
o é, aliás, para todos o rotariano, dedicado
à família. Mês do Natal mês e época do ano
em que, nas mentes, nos corações, e nas palavras,
pairam sensações e desejos de paz, de concórdia, de
harmonia, de compreensão.
O Rotary Internacional estabeleceu como uma
das ênfases deste mês é homenagear a família. Mas
alargando o seu âmbito também aos que, dia a dia,
conosco convivem e, indicando os que
labutam por determinados objetivos
e princípios. O nosso distintivo de
ROTARY, os seis raios representam:
1 – A família ser um exemplar e bom chefe de família;
2 - A ação: cumprir os deveres de cidadão;
3 – A amizade: ter capacidade
de fazer amigos e mantê-los;
4 - A profissão: seguir a ética profissional e
agir dentro das normas de Rotary.
5 - A religião: respeitar com dignidade os princípios religiosos;
6 - A instituição: cooperar colaborar, mantendo sempre a integração nos movimentos rotários.
A cor ouro evoca a nobreza e legitimidade dos
propósitos do Rotary, e o azul lembra o firmamento
indicando também a universalidade do ROTARY.
Companheiros, além da família em particular
de cada um, existem também as empresas ou as
instituições em que trabalhamos e temos o dever

de fazer progredir. Como também nos Clubes de
Rotary, onde a grande família rotariana, com aproximadamente quatro milhões de pessoas, se contarmos cônjuges e filhos – todos envolvidos no ideal
de servir, ou seja, seguindo o que de Paul Harris
determinava “ dar antes de pensar em si”. Dentro
deste espírito, o Rotary Club de Curitiba Oeste celebra neste mês maravilhoso o marco de seis meses,
de minha presidência neste conceituado Club . Neste
natal, vamos festejar o com poemas de
Natal e vamos deixar estes, nos embalar nas suas mensagem de amor
e paz e tranqüilidade. Mas, se
nem todos puderam estar presentes, tenham a certeza que
sua ausência será sentida, porque seu convívio, sua palavra, e
principalmente os conselhos e a
sua sensatez no seu cumprimento,
no abraço amigo.
Sua falta seria como o símbolo do Rotary ,
que é a Roda Dentada, estivesse sem um dos dentes,
emperraria, não funciona, estaria quebrada. Assim,
também nos Clubes Rotário, quando falta qualquer
um de seus membros. Logo, a sua presença é imprescindível. Esteja sempre presente
com seus companheiros. Pois, o Clube sempre será você presente.
ASSIM, DESEJO A TODOS OS
COMPANHEIROS E FAMILIARES.
Feliz Natal
Ilian Lopes Vasconcelos
E um Ano Prospero
Pres. 2010-2011

rotary internacional

Sorteada a camisa do Ronaldinho Gaúcho

Sorrisos na Índia

D

esde 2004, Subodh Kumar Singh fez mais de
12.000 cirurgias em pacientes de lábio leporino e fenda palatina na Índia. Uma de suas
pacientes mais famosas, Pinki Sonkar, foi a protagonista de “Smile Pinki”, ganhador do Oscar de melhor
curta na categoria de documentários em 2009.
Associado do Rotary Club de Varanasi-Midtown,
Subodh corrigiu o problema de Pinki quando ela tinha cinco anos de idade. A cirurgia de 250 dólares
não custou nada à família da menina, graças à organização internacional Smile Train, que viabiliza
operações da fenda palatina e lábio leporino e treina
médicos para fazer a intervenção cirúrgica. Antes de
passar pela cirurgia, Pinki não ia à escola para não

ser maltratada por seus colegas.
“Quem tem esse tipo de problema na Índia sofre muito”, diz o médico. “Eles crescem sem instrução formal, ficam isolados e sem amigos.” Além de
problemas da fala, quem tem estes defeitos vive 15
anos a menos do que outras pessoas, principalmente devido à incapacidade de se alimentar bem na
infância.
Rotary Clubs do mundo inteiro financiaram diretamente mais de 200 cirurgias de fenda palatina
e lábio leporino através do projeto Smile Train. Subodh Kumar Singh esteve no Brasil no final dos anos
90 como integrante de um Intercâmbio de Grupos
de Estudos.

EM D ESTAQ U E
Futuro Inbound é admitido no Interact

N

notÍcia em foco

o último dia 04/12, o Interact Club de Curitiba coisas boas aconteçam daqui para frente”, ele
Oeste admitiu Rafael Preosck como sócio re- complementa. Parabéns!
presentativo do Clube.
Rafael, que foi selecionado pelo Rotary Club de
Curitiba Oeste e aprovado pelo Distrito 4730 para
o Programa de Intercâmbio de Jovens, aguardará
a definição do país para o qual seguirá em meados
de 2011 cerrando fileiras com os demais integrantes
do Interact. “Com essa nova função, pretendo não só
aumentar minhas capacidades de liderança e relacionamento como também ajudar muitas pessoas
com necessidades, como por exemplo, os velhinhos
do azilo e as crianças de Maciera” afirma Rafael.
“Estou muito feliz e honrado por agora ser
um membro oficial e espero que muitas outras

S

orteada a camisa do Ronaldinho Gaúcho
Durante a Festiva de Natal do Rotary Club
de Curitiba Oeste, no último dia 03/12, foi efetuado o sorteio da Camiseta Autografada doada pelo
jogador do Milan, Ronaldinho Gaúcho.
Bilhete sorteado pelo EGD Paulo de Tarso
O ganhador, com o número 003801, foi o Companheiro Helmuth Kampmann, que adquiriu 250
números da rifa.O resultado da rifa, que chegou perto de R$ 8.000,00, será inteiramente destinada para
a construção da nova Escola Rural da Macieira, obra
que está em processo adiantado.

Interact acompanha formatura em Macieira

O

Interact Club de Curitiba Oeste participou serie. Agradece também, a ajuda com a doação de
ativamente da homenagem aos formandos material escolar para os formandos” comenta a proda 4ª séria da Escola Rural da Macieira, sexta- fessora Gerusa.
feira, dia 10/12, oportunidade na qual doou as becas
e alguns materiais de formatura aos mesmos.
Provavelmente esta foi a última formatura a ter
lugar na escola atual, pois a escola nova está em estado adiantado de construção (veja como você pode
ajudar a terminar a escola nova).
“A Escola Rural Municipal da Macieira agradece a
sempre presença do Rotary Club Curitiba Oeste e do
Interact Club Curitiba Oeste, na formatura da quarta

EM D ESTAQ U E
Festiva de Natal 2010

F

estiva de Natal do Rotary Club de Curitiba Oeste,
dia 03/12 último, transcorreu em clima de muita alegria, descontração e espírito natalino.
Após a abertura da reunião pela Presidente
Ilian, o Companheiro Sergio Luiz procedeu a oração
ecumênica (transcrita abaixo) e o Companheiro Salamuni discorreu sobre o espírito de Natal.

Em seguida a Presidente Ilian brindou o Clube
com uma excelente mensagem Rotário Natalina
e terminou a reunião, para que começasse o jantar e a troca de presentes criados pelo Grupo de
Companheirismo de Artes Manuais.
O ponto alto da Festiva foi a triunfante entrada
do Papai Noel, o EGD Paulo de Tarso.

