F R E Q Ü Ê N C I A
JUNHO 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 589 / Ano 52 - Junho 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
Julho 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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Junho: Mês do Companheirismo

N

estes últimos meses, houve muitas mudanças
que me emocionaram, me deixaram orgulhosa e me deram a oportunidade e o privilégio
de observar a magnitude de nosso serviço e testemunhar como ele transforma a vida das pessoas.
Uma coisa é ver fotografias de nossos projetos
ou mesmo em nosso “site”, outra sensação completamente diferente foi a de andar no canteiro de
nosso maior projeto, isto jamais será compreendido.
Ou ainda, ajudar na campanha das
cidades que sofreram com os fenômenos naturais, enchentes ou
outro qualquer acidente. Mais,
na própria escola de Macieira, o
qual o nosso Club ajuda, ao ver
a alegria nos olhos das crianças
recebendo seus donativos (chocolates e brinquedos) sentimos
o quanto somos importantes e o
quão é importante fazer com que as
crianças se sintam amadas. E isso me emociona muito.
Muito podemos fazer como rotarianos com
grande significado para as pessoas. Portanto, sendo
importante oferecer assistência material – para ajudar valorizando a sua escola e a comunidade através
da alfabetização – é igualmente vital que ajudemos
os outros “de coração”.
Vamos aproveitar este mês de companheirismo
em RI para conclamar nossos Companheiros a dar o
máximo de si, ou seja, Dar de Si Antes de Pensar em
Si - expressão humanitária de milhões de rotarianos.
A palavra “companheirismo” provém de “com-

panheiro” que significa “amigo”, “camarada”, “colega”, etc. Todas essas palavras se resumem numa
só: “amizade” que é o sentimento que deve reinar
em dado grupo, quer familiar, profissional ou social.
É fator de estabilidade e sobrevivência de todo o
grupo rotário e que propicia o desenvolvimento de
magníficos projetos comunitários, os quais são os
grandes marcos rotários. Companheiros esta é uma
das bases do Rotary: o companheirismo. Seara na
qual as idéias surgem de várias formas,
quando abordamos vários assuntos
os quais foram se materializando
em nossa mente e, aos poucos,
fixam-se na forma que ora passo a expor. O Companheirismo
em Rotary.
No Rotary, o termo “companheiro” vai mais além, e se
complementa significando “aquele que acompanha”, “apóia”, “solidariza-se”, “estende a mão”. Em outras
palavras, companheirismo vai além da amizade e
se completa na “identificação de ideais”, o “Ideal de
Servir”, servir se divertindo.
O Companheirismo está indissoluvelmente ligado ao Rotary desde sua fundação: Paul Harris no
seu livro “Meu Caminho para Rotary”, escreveu no
capítulo XXXIII, de título “O 1º Rotary Club”: Para o
pequeno grupo, oriundo de pequenas comunidades, o Rotary foi um como que oásis no deserto do
sentimento, que era Chicago. Suas reuniões eram
diferentes das de outros clubes, naqueles dias. Eram
mais íntimas, mais calorosas, muito mais amigá-

veis. Deixávamos, à porta de entrada, as nossas
preocupações e idiossincrasias e, durante a reunião, voltávamos a ser as criaturas que fôramos em
nossas origens. Eu esperava a hora da reunião com
enorme impaciência! O conceito original de Rotary
expandiu-se. Seus ideais se definiram; seu objetivo
se fixou, mas o companheirismo do início permaneceu como elemento de sustentação da sua estrutura.
O companheirismo está indissoluvelmente ligado ao Rotary no seu Objetivo, item Primeiro:
- O Objetivo do Rotary é estimular e fomentar o
Ideal de Servir, como base de todo empreendimento
digno, promovendo e apoiando: o desenvolvimento
do compan-heirismo como elemento capaz de pro-

porcionar oportunidades de servir; (...)
Como vemos, o companheirismo é a base ou alicerce para a prestação de serviço dentro do Rotary.
Companheiros ao nos aproximarmos do final
deste ano rotário e de meu mandato como presidente deste magnífico Club, gostaria de agradecer a todos vocês pela cooperação e o trabalho e dedicação
de todos. Foi uma honra servir como
presidente e lembrá-los de que continuaremos “Fortalecendo Comunidades e Unindo Continentes”.
Ilian Lopes Vasconcelos
Pres. 2010-2011

ROTARY INTERNACIONAL
PRESIDENTE EM MENTE E ESPÍRITO
POR JOHN REZEK

E

m cima: Kalyan Banerjee, presidente do RI de
2011-12. Embaixo: Kalyan e Binota Banerjee
visitam escola na Índia. Rotary Images/Alyce
Henson. O escritório de Kalyan Banerjee, com janelas panorâmicas mostrando a cidade de Chicago ao
fundo, fica no 18° andar do prédio One Rotary Center
em Evanston, Illinois, EUA. É comum vê-lo escrevendo, compenetrado em suas atribuições.
O jovem engenheiro químico Kalyan veio ao
Rotary em 1972, época em que abriu seu negócio
para produção de fósforo vermelho, um dos principais ingredientes na produção de fertilizantes,
em sua cidade natal, Vapi, na Índia. A empresa de
Kalyan, a United Phosphorous Limited, se transformou na maior agroquímica do país, e com o trabalho
orquestrado dos Rotary Clubs, Vapi deixou de ser um
vilarejo para se tornar um centro industrial no estado de Gujarat.
Kalyan já serviu ao Rotary como governador,

representante do presidente, presidente de comissão e de força-tarefa, curador da Fundação Rotária e
diretor do RI. Foi membro da Comissão Internacional
Pólio Plus, liderando iniciativas para a erradicação
da pólio na Índia. Ele é o 101° presidente da organização e o terceiro que a Índia deu ao RI.

EM DESTAQUE
DISCURSO DE TRANSMISSÃO DE ATIVIDADES 2011

S

enhor governador, nesta ocasião representado, Sr. Gov. 2011-2012 Romualdo José Inckot
e sua esposa Sueli, Ex governadores do distrito
; Ivo arzua pereira e sua esposa Maria Helena; Hilton Dacio Trevisan e sua esposa Edla; Paulo de Tarso
Mont Serra; Ilma Brandalize Machado e seu esposo
Daniel Machado; Alcino de Andrade Tigrinho e sua
esposa Luiza Helena, demais autoridades já nominadas, companheiros, amigos, convidados, senhoras e
senhores.
Neste momento ao passar o cargo de Presidente deste clube, agora com mais tranquilidade,
ainda com muita EMOÇÃO tal como aquela de um
ano atrás. Foram dias de alegrias e muito trabalho
rotario. O meu compromisso, foi o de desempenhar
com serenidade, ética e justiça!
Com a certeza de que cada membro do nosso
clube, no espírito de amizade e de serviço, estaria
disposto a dar sua contribuição, com base no seu
conhecimento e experiências, contribuindo da melhor forma ao seu alcance. Todas as tarefas foram
executadas com muito entusiasmo, principalmente
com a dignidade de que cada Rotariano é possuidor.
Quero agradecer de forma especial os companheiros Scorsin e o Augusto , os quais coordenaram
com grande esforço o desenvolvimento de nosso
maior projeto, a Escola de Macieira.
Aos demais, que sempre colaboraram ate mesmo com os esforços físicos, para que todos os nossos
trabalhos fossem realizados dentro do prazo hábil e
sem nenhum transtorno, onde cada membro, com
espírito de amizade e de serviço estava sempre disposto e preparado para participar de todas as atividade. Vamos relembrar os que por aqui já passaram, e QUE UNIRAM CONTINENTES E FORTALECERAM

COMUNIDADES, motivando todas as nossas ações na
promoção de novos projetos.
Lembrem-se também que devemos constantemente estar conscientes de nossa conduta como
rotarianos. Nossa capacidade de servir, se fundamenta na confiança, que conquistamos com os
êxitos alcançados nos mais de 53 anos de vida de
nosso clube. Todo ROTARIANO ao usar as insígnias
do Rotary, mostra a público a face do Rotary.
Jamais nos esqueçamos disto, seja em nossos
empregos, comunidades ou clube.
Por sermos muitos, tudo o que fizermos, refletirá nos demais companheiros rotarianos, então, é
indispensável que tudo o que fizermos seja positivo,
divertido e responsável. Não restará uma dúvida
sequer, de que essas benfeitorias se propagarão e
serão lembradas.
Agradeço em especial ao meu marido o ARLINDO, que sempre me deu apoio, em todos os momentos, para o bom desempenho das minhas ATIVIDADES ROTARIA, estarei sempre aqui, trabalhando
por este clube e pelo Rotary.
AO MEU CONSELHO DIRETOR, à minha diretora
de protocolo Maria de Lourdes e à minha Secretária
Eliete que muito me ajudaram neste ano rotário o
meu, muito obrigado a todos vocês!.
Agora as palavras, luzes e atenções serão para o
novo presidente, o Companheiro SERGIO.
A QUEM DESEJO UMA BRILHANTE GESTÃO.
UM ANO PASSA RÁPIDO E SE QUISERMOS TRABALHAR PASSA MAIS RÁPIDO AINDA.
Muito sucesso !”
OBRIGADO
Ilian Lopes Vasconcelos
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NOTÍCIA EM FOCO

NOTÍCIA EM FOCO

CURITIBA OESTE COM MAIS 3 TÍTULOS PAUL HARRIS

O

Rotary Club de Curitiba Oeste acaba de
adicionar mais três títulos Paul Harris a sua já
extensa lista de Companheiros que contribuíram com U$ 1.000,00 ou mais para a Fundação

Rotária.
Desta feita foram os Companheiros Hamilton,
Helena e Maria de Lourdes os agraciados, na última
reunião do Clube do dia 14.

IVO FAZ 50 ANOS DE ROTARY

P

lena de emoção, companheirismo, amizade,
gratidão e grandes lembranças, foi a comemoração dos 50 Anos em Rotary do Companheiro EGD 76/77, Ivo Arzua Pereira, ocorrida durante
a reunião 2688 de 14/06/2011, do Rotary Club de
Curitiba Oeste.
Já durante a oração ecumênica, o Companheiro
Kampmann emocionou a todos com as palavras de
reconhecimento e agradecimento ao homenageado.
A Presidente Ilian lembrou os Companheiros das
importantes contribuições que o Companheiro Ivo
deu ao Rotary como Presidente do Clube, Governador de Distrito, Site Visitor da Fundação Rotária na
Índia e membro da Comissão Nacional da Pólio Plus.
Além disso, relembrou aos presentes sua atuação
como Prefeito de Curitiba, Ministro da Agricultura,
Professor da UFPR e Provedor da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba.
O EGD Hilton Dácio Trevisan entregou o Diploma
de Voto de Louvor ao Companheiro Ivo. O Diploma
entregue pelo EGD Hilton Trevisan em nome do Clube, em seguida a comenda entregue pelo Companheiro Sergio Luiz em nome do Clube.

nheiro Ivo usou da palavra para agradecer a homenagem e ressaltar a importância ímpar que Rotary
teve em sua vida rotária, pessoal e profissional.
O Companheiro Ivo foi aplaudido de pé pelos
presentes, após o uso da palavra
Muito emocionado, o Companheiro recebeu o
abraço das sua esposa Maria Helena, da Secretaria
Eliéte e da Presidente Ilian
Homenagens espontâneas, como a do Companheiro Bandeira emocionaram ainda mais o
homenageado. O Vereador e Companheiro Paulo
Salamuni também declinou algumas palavras para
enaltecer a postura digna, séria e ética do homem
público que foi.
O Comapnheiro André Bonilauri também fez
uso da tribuna para agradecer e enaltecer o Companheiro Ivo pela criação do Rotaract Club de Curitiba
Oeste, 1º Rotaract do Distrito.
Após a reunião, o Companheiro Ivo recebeu
muitas manifestações de apoio, agradecimento e
gratidão, como as do Companheiro Augusto, do
Companheiro Ribas, do Companheiro Sergio Luiz,
dos Companheiros Guides e Terezinha, do Companheiro Hamilton, da Companheira Helena, do
Companheiro Portella, do Companheiro Ulisses,do
Companheira Eliéte, das Companheiras Maria de
Em seguida o Companheiro Sergio Luiz, Presi- Lourdes e Ilian, do Companheiro Sylvio e sua esposa
dente Eleito 2011/2012, faz a entrega da Comenda Marilene, da Companheira Vera Maria e de muitos
ao Companheiro Ivo, seu pai.
outros que por motivos alheios à nossa vontade não
Emocionado e com a voz embargada, o Compa- foi possível tirar fotografias.

