F R E Q Ü Ê N C I A
MARÇO 2011
REUNIÕES: 06/04/2011 - 80%
12/04/2011- 88 %
19/04/2011 - 88%
26/04/2011 - 74,28%
MÉDIA MENSAL - 82,57 %
100% - Adélcio, Célida, Eliéte, , Faoro, Gisele,
Helena, Humberto , Ilian,,Ilma, Maria de Lourdes,
Mariane, Nerlan, Renata,Sérgio Luiz, Scorsin,Sylvio,
Tarcísio, Trevisan, Vera.

Isentos de Freqüência 100%: Bandeira,
Carlberg, Denis,Omar, Roberto, Ulisses

Boletim do Rotary Club de Curitiba Oeste Nº 587 / Ano 52 - Abril 2011

Isentos de Freqüência: Duílio, Estefano, Guides,
Gunilda, Ivo, José Maria, Kampmann, Marco Pólo,
Paulo de Tarso, Portella,
Honorários: Amaury, Edla, Mäeder, Terinha ,
Wanda

A N I V E R S A R I A N T E S
Maio 2011
01/05- Aniv. de Vera Maria, filha do Comp. Mäder
02/05- Aniv. do Comp. Scorsin
03/05 - Aniv. de Rosa Ymara, filha do Comp. José
Maria
04/05 - Aniv. de Suzana, filha do Comp Paulo
06/05 - Aniv. de admissão do Comp. Portella -1986
- Aniv. de André, filho do Comp.Estefano.
12/05 - Aniv. do Rubens, filho do Comp.Portella.
13/05 - Aniv. do comp. Faoro
Aniv. de Regina, filha do Comp. Ivo.
- Aniv. de Mário, filho do Comp. Guides
- Aniv. de Ana Gabriela, filha do Comp. Adelcio
14/05 - Aniv. de Fabiano, filho do Comp. Omar.
16/05 - Aniv. de casamento do Comp. Ulisses.
18/05 – Aniv. da comp. Helena
Aniv. de Lígia, filha do Comp. Mäder.
- Aniv. de Saionara cônjuge do Comp. Pegoraro

O Companheiro

19/05 - Aniv. de Sylvio M.Mahado Jr., filho do
Comp. Sylvio
20/05 - Aniv. de Maria Joana, filha do Comp. Mäder.
21/05 - Aniv. de Andréa, cônjuge do Comp. Nelson
Ribas
- Aniv. da Comp. Mariane
22/05 - Aniv. da Comp. Vera.
- Aniv. de Ana Cláudia, filha da Comp. Vera.
- Aniv. de Ricardo, filho do Comp. Roberto.
23/05 - Aniv. de comp.Wanda,
- Aniv. do Comp. Ranka
25/05 - Aniv. do Comp. Amaury.
26/05 - Aniv. de admissão do Comp. Sylvio -1998.
27/05 - Aniv. de Beatriz, filha da Comp. Paulo.
29/05 - Aniv. do Comp. Marco Pólo.
30/05 - Aniv. de Catarina Maria, filho do Comp.
Trevisan.
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Abril: Mês da REVISTA ROTÁRIA

N

este mês em que devemos homenagear a Revista Rotária, é preciso que nos dediquemos
mais ao conhecimento de todos os assuntos interessantes tratados nas páginas dedicadas ao conhecimento sobre como devemos aplicar e desenvolver
os nossos projetos.
Muitas pessoas preferem informações através
da mídia escrita, pois, relutam em aceitar os meios
eletrônicos. Meio este cada vez mais eficiente, por se
tratar de material mais sensível ao tempo. Veja
que em nosso próprio clube o “site” está
diariamente recebendo todas as notícias sempre atualizadas.
Companheiros, isto é o que
devemos esperar para este século, onde os e-mails e boletins
informativos eletrônicos são
meios de comunicação de grande importância em nossas mensagens cotidianas.
Veja o que o Presidente Dong Kurn
Lee escreveu sobre a Revista Rotária no
ano passado:“A revista que você está lendo é uma
das mais antigas tradições do Rotary. Em janeiro de
1911 foi publicado o The National Rotarian, boletim
de 12 páginas que continha notícias, editoriais e um
ensaio de Paul Harris, chamado “Rational Rotarianism”. Sobre a publicação ele escreveu: “O principal
objetivo da The National Rotarian é propiciar a troca
de idéias entre rotarianos do mundo todo e não somente dar aos dirigentes um veículo para expressar
suas opiniões.
As mensagens aqui presentes não foram escritas
somente para ocupar espaço. Já antevejo o dia em que
este mesmo espaço estará tomado por ricas idéias de

rotarianos ansiosos por compartilhá-las. Nesta revista
focamos todas as nossas ações Rotárias pela troca de
idéias e projetos - é a mídia Rotária.
O tempo e as inovações são tão rápidas e surgem
diariamente com a informática e a internet que ainda não houve meios para formulação de teorias que
expliquem os efeitos dessas tecnologias em nossas vidas - isto é surpreendente. Diante dessas inovações, a
nossa atitude não deve ser apenas de surpresa e aceitação passiva, para que não sejam utilizadas
como forma de opressão e dominação
estas informações. Vamos utilizá-las
de forma a proporcionar a todo
rotariano um melhor esclarecimento sobre as atitudes de cada
um.
Vamos atingir os objetivos
deste grande informativo Rotário
que em geral tem por objetivo o
seguinte:
- Difundir e apoiar o lema do Presidente e os programas especiais; - Informar sobre as principais reuniões do RI; - Servir como recurso
educativo e fonte de programas para os clubes e dirigentes Distritais; - Contribuir para render os serviços,
motivando e inspirando os rotarianos; - Contribuir
para incrementar o companheirismo internacional; Proporcionar um foro de exposição de
pontos de vista e inquietações; - Proporcionar liderança e manutenção de
uma rede mundial de comunicação;
- Despertar o interesse dos leitores,
mediante uma revista atrativa.
Ilian Lopes Vasconcelos

Pres. 2010-2011

ROTARY INTERNACIONAL
FUNDAÇÃO CRIA FUNDOS PARA AJUDA DE DESASTRE NO JAPÃO

E

m resposta ao forte terremoto e consequente
tsunami que atingiram o Japão no dia 11 de
março, a Fundação Rotária criou o Fundo Rotary
de Assistência ao Japão e às Ilhas do Pacífico, que
dará apoio a projetos para a recuperação das áreas
afetadas.
O tremor de magnitude 8,9, o maior na história
do Japão, causou um tsunami que destruiu cidades
do litoral norte e vitimou milhares de pessoas. Os
rotarianos, clubes e distritos podem fazer contribuições em espécie e também através de alocações de
FDUC ao fundo. Em resposta ao desastre, a Fundação Rotária criou o Fundo Rotary de Assistência ao
Japão, que dará apoio a projetos para a recuperação
a longo prazo das áreas afetadas. Desde o estabelecimento do fundo, no dia 11 de março, mais de
US$500.000 já foram doados.
“É muito bom saber que os rotarianos do exterior se preocupam conosco”, disse Yusaburo Mogi,

presidente do Rotary Club de Tokyo. “Tenho confiança de que as pessoas do Japão irão superar estas
dificuldades em breve.”
Os governadores de distritos japoneses estão realizando uma campanha de arrecadação de fundos
para ajudar as áreas afetadas. Mogi pede às pessoas interessadas em contribuir que doem ao fundo criado pela Fundação Rotária (rotarianos e não
rotarianos podem doar pela internet).

INTERCAMBISTA DO CURITIBA OESTE VAI PARA A ALEMANHA

N

FORMAÇÃO SOLIDÁRIA FOI TEMA DE PALESTRA NO OESTE

A

reunião do dia 1º de março do Rotary Club de
Curitiba Oeste ficou marcada por muita alegria e descontração.
Comemoramos o aniversário de nossa Presidente Ilian. Foi uma surpresa preparada pela Companheira Mariane que todos do Clube encamparam,
entoando um afinado parabéns para você.

EM DESTAQUE
o dia 26/02, ocorreu a reunião de emparceiramento do Intercâmbio de Jovens do
Rotary, para a qual compareceram a Oficial
de Intercâmbio do Rotary Club de Curitiba Oeste, a
Companheira Ana Geronasso, e o candidato do Clube, Rafael Preosck.
Pela sua colocação na seleção do Distrito, Rafael
acabou optando por fazer seu intercâmbio na Alemanha, o que o deixou imensamente feliz.
Portanto, durante um ano a contar de junho de
2011, Rafael será o Embaixador da Paz, enviado pelo
Curitiba Oeste e pelo Distrito 4730, naquele país.
“Aproveito para agradecer mais uma vez ao

NOTÍCIA EM FOCO

Rotary Club Curitiba Oeste e seus integrandes pela
oportunidade”, salienta Rafael.
Rafael, boa sorte e mande sempre notícias. Venha almoçar conosco sempre que puder, antes da
viagem.

Veja abaixo as principais linhas de ação do Programa:
Missão
Possibilitar educação à população de baixa renda, ingresso ao ensino Universitário, sua conclusão
e encaminhamento ao mercado de trabalho. Esse
projeto é dedicado a jovens de alto potencial de coTambém houve a palestra do Companheiro Elias munidades carentes que desejam concluir o terceiro
Bonfim, que nos trouxe alvissareiras informações so- grau como fator de melhoria da sua qualidade de
bre o PROGRAMA FORMAÇÃO SOLIDÁRIA, apoiado vida.
pelo Distrito 4730.

PERDEMOS O ELTON, GANHAMOS UM ÍCONE

C

om profundo pesar comunicamos o falecimento, ocorrido dia 11 de março às 22 horas e 40
minutos, do querido Companheiro do Rotary
Club de Curitiba Oeste, Elton Titze.
O Companheiro além de querido era muito atuante no Clube, principalmente em programas e projetos referentes à Comunidade de Macieira. Uma de
suas últimas ações ocorreu dias antes de sua passagem, efetuando doação adicional para a Construção
da Escola da Macieira.

Elton foi admitido no Clube em 26/09/2000, tinha 86 anos, era viúvo da Sra. Maria José e deixa 4
filhas: Gisele, Marisa, Angela e Luciana. Sua classificação era Medicina - Psiquiatria. O corpo foi velado
na Capela Mortuária Vaticano e a cerimônia fúnebre
ocorreu às 18horas de sábado, do dia 12/03/2011.
Elton era especial. Perdemos um Companheiro,
ganhamos um ícone. O Rotary Club de Curitiba Oeste
coloca-se à disposição da família.
Que Deus o receba envolto na luz que sempre
irradiou.
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NOTÍCIA EM FOCO

NOTÍCIA EM FOCO

REUNIÃO CONJUNTA HOMENAGEIA AS MULHERES

INTERACT, ROTARACT E ROTARY UNIDOS PARA INCENTIVAR A LEITURA

m reunião conjunta com o Rotaract e o Interact,
o Rotary Club de Curitiba Oeste aproveitou a
presença dos jovens e promoveu bonita homenagem às mulheres, em deferência ao Dia Internacional das Mulheres.
O Past President Adelcio comandou a reunião
que contou com a participação do EGD Padilha. A
reunião foi conduzida pelo PP Adélcio Volpi, uma
vez que a Presidente Ilian precisou viajar por motivos profissionais.
A reunião iniciou com o pronunciamento
da Companheira Manuella Pires, Presidente do
Interact, que solicitou a presença dos Rotarianos no
evento do dia 16/03/2011, oportunidade na qual
efetuarão ação de troca/doação de livros na Boca
Maldita, região central de Curitiba. Na seqüência,
o Companheiro Pedro Felipe da Luz Souza efetuou belo pronunciamento sobre a dedicação dos
Rotarianos e pediu especial interesse, não apenas
dos Presidentes do Clube, mas de todos os sócios,
para o Rotaract. Em seguida, o EGD 2004/2005,

ação da semana do livro na Boca Maldita foi
um grande sucesso. Os objetivos da ação foram unir Interact, Rotaract e Rotary em torno
da necessidade de motivar a população a ler mais e
difundir Interact e Rotaract para a Comunidade.
Sempre liderado pelo Interact Club de Curitiba
Oeste, com apoio do Rotary Club e participação do
Rotaract Club, ambos de mesmo nome, foram angariados e catalogados milhares de livros. A maior
parte vai para outros projetos de Interact que inclui a
ampliação da Biblioteca da Escola da Macieira.
Do total, 350 livros foram destinados a esta ação
que se desenvolveu na Rua das Flores, em Curitiba,
Paraná, que teve inicio as 9:30 hs da manhã do dia
16. As pessoas que passavam pela barraca não acreditavam que livros tão bons estavam sendo doados.
A população adorou a iniciativa e sugeriu que
esta atividade seja repetida por mais vezes.
Em pouco tempo os 250 livros iniciais foram
doados e, após as 13 horas, a Presidente do Rotary

E

A

Emanuel Mascarenhas Padilha, brindou a todos com
aplaudida homenagem às mulheres, oportunidade
na qual declamou poema próprio muito emocional e
que retrata a realidade de muitas meninas que passam por problemas de prostituição e abuso infantil.
Ao final da reunião, o EGD Padilha recebeu das
mãos do EGD 1972/1973, Hilton Dácio Trevisan, o
certificado de participação na reunião, sndo que
este usou da palavra para enaltecer a condução da
reunião e a eloqüência e eficácia do palestrante.

ANIVERSÁRIO DE CURITIBA

C

O Vereador fez ainda menção à entrevista do
uritiba 318 anos. Movidos pela comemoração
do aniversário de nossa querida cidade, o Rotary Companheiro Ivo Arzua Pereira, Ex-prefeito de
Club de Curitiba Oeste promoveu uma reunião Curitiba, na qual nosso EGD comenta a necessidade
bastante especial e significativa neste 29/03/2011. A de que o IPPUC ouça mais o cidadão curitibano.
palestra ficou a cargo de Zé Maria, Companheiro do
Curitiba Leste e Vereador por Curitiba, que encantou
a todos com curiosidades e detalhes muito positivos
sobre a Capital do Paraná. Mas também tocou em
assuntos que deixam os Curitibanos entristecidos,
como o reduzido número de escolas municipais para
portadores de deficiência, as calçadas do anel central - tema já histórico cada vez que as eleições se
aproximam e o trânsito caótico sem planejamento
eficaz por parte da Administração Municipal.

Club de Curitiba Oeste, Ilian Lopes de Vasconcelos,
juntamente com os companheiros Sergio e Cleudo,
providenciaram mais 100 livros e revistas.
As atividades foram encerradas as 16:30 hs
com todos os livros doados. Para comemorar o sucesso do evento, nada melhor que um cafézinho
na “Boca Maldita” para relaxar e desenvolver o
Companheirismo.
O Interact Club de Curitiba Oeste agradece a todos que doaram livros e contribuíram para o sucesso
desta ação.

A HISTÓRIA DO FUTEBOL CONTADA NO CURITIBA OESTE

O

esporte paranaense tem uma rica história
que pode ser conhecida por novas gerações
graças ao trabalho de professores, jornalistas
e historiadores que dedicam parte de suas vidas
às pesquisas. Todos têm em comum a paixão pelo
tema e, especialmente por seus clubes de preferência.
Desta forma, Heriberto Ivan Machado e Levi
Mulford, autores do livro “Futebol do Paraná:
100 anos de história”, reuniram informações
sobre a epopéia de vitórias e conquistas do futebol
paranaense.
O Professor Heriberto proferiu palestra no

Rotary Club de Curitiba Oeste, no último dia 22/03
e fez uma viagem sobre a história do Futebol
Paranaense, desde os seus primórdios até os dias
de hoje.

