F R E Q Ü Ê N C I A
FEVEREIRO 2011
REUNIÕES: 01/02/2011 - 86,48%
08/02/2011 – 91,17%
15/02/2011- 88,23%
22/02/2011- 82,85,,%
Média mensal – 87,18 %
100%: Adelcio, Ana Cristina, Aline, Augusto,
Célida, Eliéte, Estefano, Gisele, Hamilton, Helena,
Humberto, Ilian, Ilma,, Machado, Maria de Lourdes,
Mariane, Nelson Ribas, Nerlan; Ranka, Sérgio
Luiz, Scorsin, Tarcísio,Titton,Trevisan, Vera.

Isentos de Freqüência:100%:- Bandeira,
Carlberg, , Denis, Omar, , Roberto,
Isentos de Freqüência:-Buschmann, Duílio, Elton
Guides Gunilda, Ivo, José Maria, Kampmann, Marco
Pólo, Paulo de Tarso, Portella Ulisses
Honorários :- Amaury,Edla, Mäder, Terezinha e
Wanda

A N I V E R S A R I A N T E S
Março /2011
01/03- Aniv. de Rosa Maria, cônjuge do Comp.
Bandeira
- Aniv. de admissão do comp.Salamuni 1988
03/03 - Aniv. da Comp. Ilian
- Aniv. de Gislene, filha do Comp. Portella
- Aniv. da comp. Aline
05/03- Aniv. de Sully, cômjuge do Comp. José
Maria
Aniv. de casamento do Comp. Osmar.
09/03 - Aniv. do Comp. Kampmann .
10/03 - Aniv. da Comp.
18/03- Aniv. de Fabiula, filha da Comp. Ilian
21/03 - Aniv. de Diego, filho do Comp. Nerlan
23/03- Admissão da comp. Ana Cristina -2010
25/03 - Aniv. de Terinha (Terezinha), cônjuge do
Comp. Guides
- Aniv. de Renata, filha do Comp. Sérgio Luiz .
- Aniv. de Roseane, filha da Comp. Dinah

26/03 - Aniv. do Comp. Adelcio
27/03 - Aniv. de admissão do Comp. Luiz Augusto
-2001
29/03 - Aniv. de Maria Letícia, cônjuge do Comp.
Titton
30/03- Aniv. da Comp. Eliéte
- Aniv. da comp. Esther
31/03- Aniv. de admissão da comp. Esther – 2009.
Aniv. de admissão da comp.. Ilma – 2009.
Aniv. de admissão da comp. Mariane 2009
Aniv. de admissão do comp. Ranka 2009
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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
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Reuniões às terças feiras às 12:00h. Sede da FUR- Rua Adyr Guimarães, 288. Fone: (41) 3252-5161.
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Fevereiro o mês da concientizaçao rotaria

C

ompanheiros já vencemos o primeiro mês do
segundo semestre da nossa Presidência, de um
ano de trabalho com muita Conscientização
Rotária. O prazer de conviver com pessoas tão especiais como os companheiros de nosso Clube e sempre viver Rotary com muita mais intensidade de que
nestes anos os quais participamos das atividades
Rotárias. Este é o privilegio, o prazer e a honra, de servir a Rotary como Presidente.
Então, companheiros vamos fazer como o
nosso grande PAUL HARRIS o fundador
de nossa grande organização , já dizia
“ Para promover a compreensão
mundial,precisamos conscientizar
um grande numero de pessoas
– rotários e não rotários e esta
tarefa ”E, para que isto ocorra
Companheiros, vamos atingir os
nossos objetivos com mais união
e companheirismo entre nos, vamos juntos trabalhar e divulgar mais
os nossos trabalhos, e alcançar os nossos
objetivos sem discordâncias entre nos, sempre
com a compreensão e a tolerância que o Rotary nos
ensina a ter. Vamos trabalhar unidos em conjunto,
pois so a união traz a força. Se não pensarmos como
rotarianos que somos, vamos ver muitos de nossos
clubes, adoecerem ou talvez se apagar como uma
simples vela, sem dar “luz nem brilho” e possivelmente tampouco oportunidades a quem quer “dar de
si sem pensar em si “.
E, neste mês em que a compreensão é como a
atitude para poder inferir os critérios, paradigmas e
crenças que sustentam a conduta de todo rotariano.
E mais , o pensamento e as interpretações dos outros

povos, podemos entender que a compreensão é um
meio de comunicação com empatia, e se esta comunicação se realiza de forma biunívoca, estaremos conseguindo que o sonho Rotário da compreensão mundial
se cristalize. Sendo assim, tratamos quando dizemos
que com compreensão e tolerância se constrói a base
doutrinária da unidade da humanidade.Estas mesmas
definições e suas caracterizações devem ser sempre
enfatizadas em nossas atividades rotárias de serviço,
profissionais,privadas e públicas, para contribuir
para que o sonho de Paul Harris algum
dia se tornar uma grande realidade:“
a humanidade trabalhando para a
humanidade”.
O sonho de hoje é a realidade de amanhã, companheiros
e amigos rotários vamos contribuir hoje e sempre para que
possamos construir um futuro
melhor para toda a humanidade.
Não nos centremo-nos em quem não
contribuem, pelo contrário,vamos enfocar nos que compartilham o nosso desejo e assim conseguiremos localizá-los para que façam parte
da nossa família rotária.
Toda a mudança nos outros se produzirá se nós
mudarmos, o oposto não funcionou ao longo da história da humanidade. O futuro dos Clubes Rotários,
dos Distritos e do próprio RI depende
do nosso poder, para não impor, para
não ter medo de perder poder, para
nos impor compreensão e tolerância
com ocasião de servir a humanidade
e conseguir que este seja o meIlian Lopes Vasconcelos
lhor lugar para nos.
Pres. 2010-2011

NOTÍCIA EM FOCO

NOTÍCIA EM FOCO

CURITIBA OESTE SE APROXIMA DA ESCOLA DOM ORIONE

O

s Companheiros Bandeira, Vera,
Esther, Maria de Lourdes, Mariane e Sergio, dirigiram-se no
último dia 22 até a Escola Dom Orione,
com o intuito de trocar idéias sobre
projetos que podem ser desenvolvidos
em parceria com a Diretoria da Escola.
A escola Dom Orione trabalha com
aproximadamente 80 crianças, sendo
que sua maior tarefa é tirar as crianças
da rua e protegê-las do crack.
Vamos lá Companheiros, vamos
nos engajar que o trabalho com essas
crianças é muito bonito.

ROTARY E ROTARACT EM AÇÃO EM MACIEIRA

F

oi a criação do NRDC - Amigos da Macieira (Núcleo Rotary de Desenvolvimento Comunitário)
que motivou a reunião promovida pelos Rotary
e Rotaract Clubs de Curitiba Oeste, no último dia
26/02, na sede da Escola Rural da Macieira.

Companheiros do Clube explicando para os representantes
da Comunidade o papel de um NRDC

EM DESTAQUE
CURITIBA OESTE COMEMORA 53 ANOS COM POSSE DO COMPANHEIRO CLEUDO.

P

ara coroar com chave de ouro a celebração, o
Curitiba Oeste admitiu mais um sócio, o agora
Companheiro, Antonio Cleudo Tosin Lopes.
Cleudo é fundador do Instituto Lopes Brasil de Desenvolvimento Humano, organização que tem como
Missão apoiar pessoas e organizações na busca pela
Excelência e Desenvolvimento Contínuo.
Curriculum de Cleudo
Graduado em Economia pela Associação de Ensino de Marília. / MBA em Administraçao pelo IBMEC
– São Paulo. / Especializaçao em Administração Bancária pela FGV – São Paulo, e pela USP – São Paulo.
/ Especializaçao em Administração Hospitalar, pela
Faculdade Evangélica de Curitiba. / Capacitação
para Avaliador da ONA – Organização Nacional de
Acreditação, pelo IPASS Instituto Paranaense de
creditação de Serviços de Saúde. / Personal & Pro-

fessional Coach certificado pela Sociedade Brasileira
de Coaching, licenciado pelo Behavioral Coaching
Institute e reconhecido pelo International Coaching
Council. / Membro vitalício da Sociedade Brasileira
de Coaching. / Practitioner em PNL, pelo Instituto de
Performance Humana Continuum e American Board
of Neuro-Linguistic Programmin

A Comunidade da Macieira compareceu em bom número e interagiu muito com os Rotarianos e Rotaractianos presentes

Os Companheiros presentes repassaram aos
Representantes da Comunidade presentes todas as
ações impetradas pelo Rotary, Rotaract e também
pelo Interact na Comunidade desde 2005. Também
foi perguntado sobre as impressões dos presentes
sobre as atividades lá desenvolvidas, e a Comunidade se pronunciou muito satisfeita com os resultados.

BOA VISÃO FOI TEMA DE PALESTRA NO CURITIBA OESTE

N

a reunião do dia 08/02 do Rotary Club de com tempo para Companheirismo ao final da mesCuritiba Oeste tivemos a empolgante pales- ma. Vale ressaltar que o Companheiro Adelcio foi o
tra do Companheiro João Alfredo Bley Zornig Presidente em exercício desta reunião.
Neto, à respeito do programa distrital do 4730 “Boa
Visão”. João Bley é filho do saudoso Companheiro
de mesmo nome, Presidente do Curitiba Oeste no
ano rotário 1967/1968, além de Companheiro Paul
Harris, Ex-Presidente da FAR e Insígnia Avelino Vieira Grau Prata.
Na oportunidade João Bley informou aos Companheiros de como funciona o referido programa e
motivou a todos para que participem do mesmo, ao
apresentar alguns casos concretos de que tomou conhecimento e que mudaram a vida dos envolvidos.
A Comunidade da Macieira compareceu em bom número e interagiu
A reunião transcorreu em clima bastante agradável, muito com os Rotarianos e Rotaractianos presentes
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CURITIBA OESTE COMEMORA 53 ANOS

HISTORIA DE ROTARY - BREVE RELATO

O

Rotary Club de Curitiba Oeste comemorou, no último dia 22 de fevereiro, seus 53 anos de ininterruptas
atividades. A festiva que recebeu aproximadamente 100 pessoas, teve a honra de contar com o Governador do Distrito 4730 Alcir Sperandio e o Diretor de Rotary International, Antonio Hallage, além
de EGDs e Ex-Presidentes.

Presidente Ilian, EGD Ilma, DRI Hallage e Presidente Eleito Sergio

N

o dia 25 de fevereiro de um mil novecentos e
cinqüenta e oito, houve a instalação provis6ria do Rotary Club Curitiba Oeste, na ocasião
de sua primeira reunião ordinária. Foi um dos acontecimentos mais auspiciosos. Honraram a sessão
com suas presenças, o Governador do Distrito 463,
rotariano Newton Leopoldo da Câmara, o Presidente
do Club Padrinho, rotariano Osmário Zilli, o representante especial do Governador, rotariano Arides
Pinho, a comissão organizadora do novo Rotary e
inúmeros outros rotarianos visitantes.
Esta sessão foi aberta pelo rotariano Arides Pi-

nho o qual, depois de ter pedido para que todos os
presentes saudassem o Pavilhão nacional com uma
salva de palmas, continuou dizendo das finalidades
da reunião. Ao ventilar a necessidade da eleição de
um conselho diretor, levantou-se o sócio fundador,
compa nheiro Hilton Dácio Trevisan e propôs fosse
reconduzida à direção do novo Rotary os membros
do Conselho Diretor provisório, os quais tão sabiamente tinham dirigido este núcleo inicial.
(Trecho da história da instalação do Clube escrita
por Ataliba Moreira, nosso saudoso Companheiro clique aqui para ler na íntegra).

O bolo degustado durante a festiva

OESTE MARCA PRESENÇA NA COMEMORAÇÃO DOS 106 ANOS DE RI

N

o último dia 23 de fevereiro, em almoço
festivo, o Rotary Club de Curitiba-Leste,
presidido por Lindolfo Castro, foi anfitrião, a
pedido do Governador Alcir Sperandio, das comemorações que assinalaram o 106º aniversário de
fundação de Rotary.
EGD Ivo recebendo o Diploma do DRI Hallage. Presidente Ilian e
Esposa do EGD Ivo - Maria Helena.

Presidente Ilian foi convidada à mesa principal e sentou-se ao lado
de Marli Decker Cargnin, Governadora eleita do D. 4640 e do EGD
Borsari. Dirigindo a reunião o Presidente do Curitiba Leste, Lindolfo,
ladeado pelo Governador Sperandio e pelo DRI Hallage. Também fizeram parte da mesa o Vereador e Companheiro Zé Maria, bem como o
Governador Eleito Romualdo e sua esposa.

Os aniversariantes do mês foram homenageados durante a festiva.

em pé: Governador Sperandio e o Companheiro Sergio
sentadas: Presidente Ilian, Companheira Célida, EGD Ilma,
Ex-Presidente Eliéte e Companheira Helena
Foto Histórica com Ex-Presidentes o Governador e o DRI

Membros da mesa principal brindando o aniversário de RI

