F R E Q Ü Ê N C I A
Maio 2011
Reuniões: 03/05/11 - 82,86 %
10/05/11 - 88,57 %
17/05/11 - 82,86 %
23/05/11 - 80,00 %
31/05/11 - 82,71 %
Média Mensal - 83,4%
100% - Adelcio,Ana Cristina, Augusto, Célida,
Cleudo, Eliéte, Faoro, Gisele, Hamilton, Helena,
Humberto, Ilian, Ilma, Maria De Lourdes, Mariane,
Nerlan, Ranka, Renata, Sérgio Luiz, Scorsin, Sylvio,
Tarcísio, Trevisan, Vera.

80% -Titton, Salamuni
60% - Aline, Machado
40% - Carlos Alexandre, Nelson Ribas, Pegoraro.
20% - Esther, Herbert,
0% - Marize
Isentos De Freqüência 100% - Bandeira,
Carlberg, Denis, Omar, Roberto,
Isentos De Freqüência - Buschmann, Duílio,
Estefano, Guides, Gunilda, Ivo, José Maria,
Kampmann, Marco Pólo, Paulo De Tarso, Portella,
Ulisses
Honorários: Amaury, Edla, Mäeder, Terinha

Boletim do Rotary Club de Curitiba Oeste Nº 588 / Ano 52 - Maio 2011

Refletindo sobre nossas ações rotárias.

C

ompanheiros, este mês que se inicia é de grande importância a toda família do Rotary Club de
Curitiba Oeste, pois como todo Rotariano pode

consultar as regras e orientações do Rotary, e, particularmente, consultando o nosso Manual de Procedimento, veremos que os únicos meses do calendário

A N I V E R S A R I A N T E S

que não possuem uma temática especial e definitiva.

JUNHO /2011
01/06- Aniv. de Marta, cônjuge do Comp. Sérgio
Luiz
03/06 - Admissão das Comp. Gunilda e Ilian - 19
97
04/06 - Venessa, filha do Comp Ulisses
07/06 - André, filho do Comp.Estefano
08/06 - José Maria Jr., filho do Comp.José Maria.
10/06 - Neusa, cônjuge do Comp. Amaury
14/06 - Renato, filho do Comp. Duílio
19/06 - Admissão do Comp. José Maria – 1969
22/06 - Admissão do Comp. Guides - 1971
- Admissão do do Comp. Ulisses - 1976
25/06 - Amanda, filha da comp. Ana Cristina
25/06 - Christian, filho do Comp. Denis
26/06 - Maria Izabel, filha do Comp. Paulo.

O Companheiro

Calendário este que foi estabelecido “para
27/06 - Admissão do Comp. Denis - 1986
28/06 - Admissão do Comp.
29/06 - Admissão do Comp. Marco Pólo -1991
- Elaine Maria, filha do Comp. Ivo
30/05 - Admissão do Comp. Carlberg - 1981
- Admissão do Comp. Adelcio -2001
- Admissão da comp. Aline - 2009
- casamento do Comp. Sylvio

promover o envolvimento de todos os
rotarianos nas atividades rotárias”

Os 60 (sessenta) dias finais do período rotario,
não seriam a oportunidade para que tentássemos
executar as medidas corretas, corrigindo os nossos
rumos porventura desviados. E mais, não estaríamos
diante da hora de os companheiros, numa breve, mas
necessária reflexão, reverem nas suas origens, e
visualizarem as suas atitudes Rotárias,
verificando se de fato elas foram

– são os meses de maio e julho.

atendidas, como era o desejo e a

E, o mês de maio em espe-

expectativa de nossa organiza-

cial, foi deixado ao arbítrio de

ção centenária. Vejam, amigos,

cada Clube, para que se proceda

a divagação não tem fim, mas

da melhor maneira e razões para tal
procedimento, cada um terá uma explicação, e um entendimento próprio.
Assim sendo, também nos permitimos adentrar
pela nossa própria divagação, que esperamos mereça sua atenção. Nesta mensagem, daremos atenção
especial para o mês de maio, o penúltimo do nosso

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. - WebSite - www.curitibaoeste.org.br

atuação.

ano rotario. E, assim talvez os nossos companheiros
enfoquem a sua atuação e, isso permitiria que cada
um de nós refletisse sobre o que foi feito, sobre onde
falhamos, e o que poderia ser melhorado em nossa

acreditamos que podemos, neste
mês de maio, passar das hipóteses para
o agir mais efetivo.
Podemos cuidar do futuro, pois se antes a data
de 1º de julho de 2011 se mostrava distante, agora se
revela irremediavelmente próxima. “Companheiros, o
Rotary é uma maquina de fazer amizade e Praticar o Bem.
O Rotary e magia fazem com que
façamos coisas extraordinárias”.

Ilian Lopes Vasconcelos
Pres. 2010-2011

ROTARY INTERNACIONAL
LEMA 2011-12 É APRESENTADO EM SAN DIEGO

R

eunido na Assembleia Internacional de San em seus clubes para fazerem ainda melhor.
Diego com o grupo de governadores que o
Mas lembrou que é sempre preciso mudar, ciajudarão a liderar o Rotary a partir de julho, tando a famosa frase de Gandhi: “Você deve ser a
o presidente 2011-12 de nossa organização, Kalyan mudança que deseja ver no mundo”,
Banerjee, apresentou ontem o lema que irá inspirar
sua adminstração: Conheçam a Si Mesmos para Envolver a Humanidade. (ing) “Reach Within to Embrace Humanity“. Para alcançar qualquer coisa neste
mundo, devemos usar todos os recursos disponíveis.
E o único lugar para começarmos é com nós mesmos, e dentro de nós mesmos”, ele disse.
Falando em continuidade, Banerjee pediu para
os rotarianos identificarem o que têm feito de bom

EM DESTAQUE
ENGENHEIRA ZELINDA ESCLARECE TEMAS SOBRE A COPA 2014

O

Rotary Club de Curitiba Oeste contou nesta última terça-feira com a palestra da Engenheira
do IPPUC, Zelinda Esther Morais do Rosário.
Zelinda afirmou que recentemente a organização
local do evento recebeu um caderno que traz informações sobre a evolução da Tecnologia da Informação aplicada na Copa da África de 2010 e apresenta
exigências adicionais da FIFA, o que encarecerão
muitas das obras já orçadas, o que está atrasando o
início das mesmas.
Zelinda apresentou muitas obras que já estão
em curso, como por exemplo, a trincheira do binário
Chile-Guabirotuba sob a Avenida das Torres, uma
das obras que integra o corredor Aeroporto-Rodoferroviária. A obra, orçada em R$ 9,1 milhões, teve
início em maio de 2010. Também comentou sobre
as obras que ainda estão por começar, sendo a principal delas a do Estádio Joaquim Américo.

“Curitiba está quase pronta para receber a Copa
do Mundo. O prefeito está conduzindo a administração de forma que nossa cidade esteja preparada
para este grande evento”, disse Zelinda. “Trabalhando dentro do que a lei e o orçamento nos permitem
vamos partir para uma iniciativa mais arrojada para
que o Brasil e Curitiba possam realizar uma das melhores Copas do Mundo já vistas”.

NOTÍCIA EM FOCO
EMOÇÃO E SOLIDARIEDADE NA REUNIÃO DO CURITIBA OESTE

A

comemoração antecipada do dia das mães,
durante a reunião do dia 03/05, foi plena de
momentos de profunda solidariedade e fortes
emoções.
Primeiramente a palestra da Dra. Vanessa Cirio
Uba, que teve a participação do Dr. Rafael Rodrigues
de Quadros, ambos da 2ª Vara da Infância e Juventude e Adoção, sob o tema: “Adoção”.

com um diploma de participação.
Muitas pessoas que assistiram à palestra já estavam visivelmente emocionadas, quando a Companheira Eliéte iniciou a homenagem à “Mãe do Ano”,
reconhecimento anual que o Curitiba Oeste presta,
por ocasião do dia das mães.

Após falar sobre as qualidades da pessoa escolhida para receber a homenagem, momento no qual
A Dra. Vanessa frisou que há mais casais interes- lágrimas já eram vistas dentre muitos presentes,
sados em adoção do que crianças disponíveis, mas Eliéte declinou o nome da Sra. Maria Roseli Gadens
que as exigências exageradas provenientes dos can- D´Avila, ou Rose como carinhosamente é chamada,
didatos a pais adotivos, fazem com que uma enor- esposa do Companheiro Hamilton, nome este que
foi amplamente aplaudido por todos, uma vez que
midade delas seja excluída do processo.
Já o Dr. Rafael relatou o caso de uma criança que o merecimento se fez justo e perfeito aos olhos dase apegou muito mais à pessoa que cuidava dela do queles que compareceram ao evento.
Ao final, a homenagem aos aniversariantes de
que da sua mãe biológica.
abril,
já habitualmente prestada pela Presidente
Na seqüência, o Clube homenageou a ambos
Ilian.
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NOTÍCIA EM FOCO

NOTÍCIA EM FOCO

CURITIBA OESTE NA XXVI CONFERÊNCIA DO DISTRITO 4730

O

Rotary Club de Curitiba Oeste marcou presença na XXVI Conferência Distrital – “Tempo
de Mudanças”, do Distrito 4730, ocorrida nos
dias 13 e 14 de maio do corrente, nas dependências
da Universidade Positivo.

duas delegadas – a Presidente Ilian e a Secretária
Eliéte. Mais para o final da Conferência a Presidente Ilian foi homenageada pelos resultados obtidos
frente ao Curitiba Oeste e o Companheiro Scorsin,
pela sua participação na equipe Distrital como Governador Assistente.

Newto Colenci, Representante do Presidente de RI,
e sua esposa Marlene. Na oportunidade o Governador Sperandio comentou a importância das ações de
contenção de gastos e otimização de recursos implantadas em sua gestão.
Trocando idéias, os Companheiros do Curitiba
Oeste enfatizam: “a participação dos Companheiros dos Clubes nas Conferências Distritais é uma
grande oportunidade de Companheirismo e de
“Networking” como ferramenta para abrir portas ao
Ideal de Servir e desenvolver Relações Profissionais
consistentes e profícuas”.

GOVERNADOR TIGRINHO FEZ A PALESTRA DURANTE REUNIÃO DO CURITIBA OESTE

Já no início, logo após as formalidade de abertura da Conferência, nossa Companheira Célida apresentou resultados impressionantes em relação ao
Interact e por isso foi homenageada no palco pelos
Interactianos presentes. Segundo Célida, o Interact
apresentou uma expansão de mais de 80% em relação à gestão anterior.

O Companheiro Faoro supervisionou toda a
parte de Multimídia do Evento e as Companheira
Ilma e Gisele participaram da Conferência como
ouvintes, perfazendo no total 8 participantes do
Clube na Conferência. Rotaractianos, Interactianos
e o Intercambista Rafael Preosck, todos do Curitiba
Oeste, também estiveram presentes.

e

No dia seguinte, o Companheiro Sergio Luiz participou do credenciamento da Assembléia de Eleitores, para a qual o Curitiba Oeste esteve presente com

Naquela oportunidade, durante as atividades de
congraçamento, foi possível conhecer melhor o EGD

U

tilizando um texto escrito em 1947 por Paul
Harris e publicado somente após o seu falecimento, o EGD 2009/2010 do Distrito 4730, Alcino de Andrade Tigrinho, fez motivante palestra, dia
24 de maio, no Rotary Club de Curitiba Oeste.
No referido texto, tomado como base para a palestra, Paul Harris afirma que não podia prever a dimensão que Rotary iria assumir no mundo todo. Na
ocasião em que Rotary foi fundado, segundo ele numa
era em que ainda predominavam carroças e cavalos,
não podia imaginar que um Clube formado para que
profissionais de metrópoles pudessem conviver entre
si, tomasse um papel tão importante no mundo todo.
Tigrinho afirmou que atualmente as dificuldades
são as mesmas e que temos que ter a mesma determinação que nossos Companheiros do passado, para
fazer com que o Rotary não pare de crescer e se multiplicar.
Na oportunidade, o EGD parabenizou o Companheiro Luiz Alberto Scorsin e sua esposa Gisele, pela
sua indicação à Governadoria 2013/2014.
Na oportunidade, o Companheiro Adelcio, que estava presidindo a reunião, uma vez que a Companheira Ilian encontra-se na Convenção de Nova Orleans, foi

informado pela Presidente Eleita do Rotaract, Marina,
que foi escolhido pelos rotaractianos como Coordenador do Rotaract Club de Curitiba Oeste, perante o
Rotary Club de Curitiba Oeste.

