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JULHO 2011

REUNIÕES:   05/07/11  - 80.56%
                           12/07/11  - 77.78%
                           19/07/11  - 83.33%
                           26/07/11  - 86.11%
                       MÉDIA MENSAL  - 81.95%

 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, Buschmann

Isentos de Freqüência: Duílio, Estefano, Guides, 
Gunilda, Ivo, José Maria, Kampmann, Marco Pólo, 
Paulo de Tarso, Portella.

Honorários: Amaury, Edla,  Mäeder, Terinha , 
Wanda                                               

Setembro 2011

COMPAHEIROS
15  -  Hamilton Modesto D’avila
17  -  Lázaro de Melo Guides
19   -  Célida H. de Andrade Vieira
19  -  Antonio Cleudo Tosin Lopes
22  -  David Cezar Titton
25  -  Carlos Alexandre Dias da Silva
 
 CÔNJUGES
17  -  Lázaro Melo Guides / Terezinha Guides
19  -  Márcia Cosmoski Machado / Vicente Tarcísio 
Machado
 
 

CASAMENTOS
03  -  Adelcio Luiz Volpi e Sheila O. Beggiato Volpi
17  -  Célida de Andrade Vieira e Walcimir R. Vieira
 
POSSES
26  -  Gisele Titze Scorsin    11 anos [ 2000 ]
26  -  Luiz Alberto Scorsin    11 anos [ 2000 ]
29  -  Renata Teixeira Cherubini  2 anos [ 2009 ]

Prova Quádrupla
 “DO QUE PENSAMOS, DIZEMOS OU FAZEMOS: 

É a VERDADE? 
É JUSTO para todos os interessados? 

Criará BOA VONTADE E MELHORES AMIZADES? 
Será BENÉFICO para todos os interessados?” 

A vida é curta e passa num piscar de olhos. É pre-
ciso, portanto, que a desfrutemos ao máximo, 
encarando todas as suas fases e situ-

ações com uma alma jovem e postura 
otimista. Não podemos deixar que 
a idade envelheça e enrijeça nos-
sos corações, almas e mentes, 
mas sim, vislumbrarmos que o 
ponteiro do relógio nunca volta 
atrás. Devemos sempre lembrar 
que temos apenas duas opções: 
dotar nossa vida de um profundo 
significado, ou não.

Setembro é o mês das novas gerações 
e isto significa que devemos priorizá-las em todos 
os sentidos, ou seja, promovendo, auxiliando, orien-
tando e socorrendo a juventude a todo o momento, 
sob pena de perdermos a chance de influenciarmos 
positivamente àquelas pessoas que comandarão o 
mundo daqui alguns anos. 

Mas como poderemos positivamente influenciar 
os jovens com o espírito envelhecido? Como nos ou-
virão, se nosso discurso remete a um mundo que não 
existe e nem existirá mais? Como proporcionaremos 
a eles uma formação melhor do que tivemos, senão 
paramos para escutá-los e nem sequer entendê-los?

Precisamos nos conscientizar que não melho-
ramos o mundo que recebemos e, portanto, se 
continuarmos a fazer o que sempre fizemos, con-
tinuaremos a obter o que sempre obtivemos. O 
mundo precisa de resultados melhores, mas, pelo 
que ouvimos nos noticiários, isso está muito longe 
de acontecer.

Como proceder então? Reconhecendo nos-
sa deficiência em nos comunicar com eles já é um 

primeiro passo. Precisamos nos “re-ado-
lescentizar” um pouco. Entendê-los 

e fazê-los refletir é melhor que 
criticar. Apresentar uma postura 

de amigo e não de doutores no 
assunto “vida” também é im-
portante, para que saibam que 
ainda temos muitas dúvidas 

sobre tudo. Orientá-los a agir ao 
invés de criticar e se unir, ao invés 

de polemizar, sempre à luz da Prova 
Quádrupla.

Não é fácil e nunca será, assim como não foi 
para nossos pais. É difícil capacitar pessoas para um 
mundo que ninguém ainda conhece, uma vez que o 
conhecimento mais que dobra anualmente nos dias 
de hoje. A profissão mais bem paga dos próximos 10 
anos ainda não surgiu. A tecnologia 
mais incrível da próxima década ain-
da não foi inventada. A maneira de 
se comunicar e de se expressar vai 
mudar muito e de forma assaz veloz. 

                    c o n t i n u a ...

Jovens Para Sempre

Sergio Luiz Sottomaior 
Pres. 2011-2012



R O T A R A C T  E M  F O C O

R O T A R Y  I N T E R N A C I O N A L

F O T O  E M  D E S T A Q U E

Cirurgias virtuais, penitenciárias sem paredes, 
vôos sem avião, empresas sem patrão tudo é pos-
sível. Mas ainda precisamos sonhar e lutar por um 
mundo sem fome, sem corrupção, sem guerras, sem 
agressões exageradas ao meio ambiente, sem dro-
gas e sem impunidade. Sem a juventude ao nosso 
lado, nada disso será minimamente possível.

Se não entregarmos aos jovens um mundo me-
lhor do que aquele que recebemos de nossos pais, 
que pelo menos o entreguemos com mais esperança 

e mais vontade de fazer o que é certo em detrimen-
to daquilo que é esperto. Precisamos reavivar o pa-
triotismo puro, sem ideologias decadentes e inde-
centes, para manter e ampliar a soberania nacional, 
pois até isso querem nos roubar.

Parafraseando meu pai duas vezes, “que lute-
mos pelas próximas gerações e não pelas próximas 
eleições”, sempre empreendendo “mais ação e me-
nos conversa”.

E viva a independência do Brasil!

É com grande alegria que inauguramos esse es-
paço com boas notícias!

O nosso Rotaract tem um momento em to-
das as reuniões chamado de “Momento Boa Notícia”. 
Para nos conhecermos melhor, cada sócio conta algo 
bom que tenha lhe acontecido na semana anterior, é 
uma grande oportunidade de compartilharmos um 
pouco da nossa vida com nossos companheiros. 

Já temos esse momento há algum tempo, e o 
melhor de tudo é escutar as pessoas comentando 
que vão à reunião pensando em tudo o que fizeram 
na semana anterior e pensando nas coisas boas que 
aconteceram. Dizem que faz um bem pra alma além 
de se sentirem valorizados. Um projeto tão simples, 
mas tão significativo.

Na última reunião do Rotaract Clube de Curitiba 
Oeste, além da visita oficial e da presença de nobres 
companheiros do Rotary, empossamos 3 novos só-
cios. O melhor de tudo foi que empossamos ami-

gos, companheiros, pessoas que mesmo estando a 
tão pouco tempo no nosso convívio, já são parte da 
nossa família. Temos mais 4 amigos esperando para 
fazer parte da nossa família e pretendemos crescer 
ainda mais. Fechamos o mês do Desenvolvimento 
do Quadro Associativo com um crescimento signifi-
cativo do nosso clube, essa é a minha Boa Notícia!

Semana que vem, eu e nossos companheiros 
do Rotaract esperamos ouvir a sua boa notícia em 
nossa reunião. Anote na 
sua agenda: quarta-feira, 
12h15, na Universidade 
Federal do Paraná, na Praça 
Santos Andrade, terceiro 
andar.

Marina Pujol Buschmann
Rotaract Clube de Curitiba Oeste

Presidente - 2011/2012

MOMENTO BOA NOTÍCIA

Ron D. Burton, associado do Rotary Club de Nor-
man, EUA, foi escolhido pela Comissão de Indicação 
como presidente do Rotary International para 2013-
14. Ele se tornará presidente indicado em 1º de ou-
tubro se não houver candidatos opositores. Burton 

se aposentou em 2007 como presidente da Univer-
sity of Oklahoma Foundation Inc. Ele é membro da 
Ordem dos Advogados dos Estados Unidos, sendo 
integrante das seções do condado de Cleveland e do 
estado de Oklahoma.

ESCOLHIDO O PRESIDENTE 2013/2014
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Delphine chegou cansada, porém alegre e co-
municativa. Uma Comissão integrada pelos 
Companheiros Eliéte, Gisele, Marta, Scorsin e 

Sergio, além de Marli e Roberto Preosck, recepcio-
nou a Intercambista Delphine Dewolf, no aeroporto 
Afonso Pena, dia 12 de agosto corrente.

Delphine chegou bem, porém muito cansada, 
pois, além de fazer escalas em Bruxelas, Frankfurt e 
São Paulo, ainda teve que se deslocar de Guarulhos 
para Congonhas, ficando apreensiva se conseguiria 
pegar o seu vôo. No final, tudo deu certo sem percal-
ços e ela já está em sua primeira família, que é a dos 
Companheiros Gisele e Scorsin.

Delphine de Wolf é de Thy-Le-Chateau, provín-
cia de Namur – Bélgica, e veio através do Rotary Club 

Charleroi 7, do Distrito 1620. Brigitte Henry é quem 
lidera o programa de intercâmbio naquele Distrito.

Bem-vinda Delphine.

N O T Í C I A  E M  F O C O N O T Í C I A  E M  F O C O

INTERCAMBISTA DELPHINE CHEGA A CURITIBA

ALEGRIA E EMOÇÃO NO DIA DA INAUGURAÇÃO

Céu azul sem nuvens, rostos alegres e felizes, 
corações aquecidos e olhos umidecidos, sorri-
sos e gargalhadas, assim era o ambiente nesse 

dia 13 de agosto, período de lua cheia, as 10h:30m, 
durante a tão esperada inauguração da Escola Rural 
Municipal Paulino Baptista de Oliveira. Condições 
para desenvolvimento do intelecto estão garan-
tidas, mas também condições para o desenvolvi-
mento da condição física e de sociabilidade também 
foram disponibilizadas, através do parquinho que 
foi instantâneamente ocupado pelas criaturas mais 
merecedoras do planeta. Um bom número das pes-
soas da Comunidade compareceu à inauguração. As 
mães dos alunos estavam radiantes e confiantes de 
que, de agora em diante, a qualidade de ensino su-

perará as expectativas dos alunos e familiares.
Após os discursos do Presidente Sergio Luiz, do 

GID Scorsin, do representande do Governador Inckot, 
o Governador Assistente José Rendak, da Secretária 
da Educação Silmara e da Prefeita Luciméri, a Pre-
feitura homenageou com placas comemorativas a 
viúva do Sr. Paulino Baptista de Oliveira - o doador 
do terreno para construção da Escola, e o Rotary Club 
de Curitiba Oeste. A viúva do Sr. Paulino informou 
ainda ser sua vontade que no terreno em frente a 
escola, seja construída uma igreja.

O padre da Comunidade local fez algumas ora-
ções pela Escola e a abençoou, pedindo que Deus 
sempre a proteja, assim como a seus alunos e pro-
fessores. A placa comemorativa da Escola foi descer-
rada, com os seguintes dizeres: 

MISSÃO CUMPRIDA - ESCOLA MACIEIRA  INAUGURADA

“Esta Escola foi construída em parceria 
entre o Rotary Club de Curitiba Oeste e a Pre-
feitura Municipal de Bovaiúva do Sul, em ter-
reno doado pelo agricultor Paulino Baptista 

de Oliveira, numa união de esforços para criar 
melhores condições de ensino às crianças e 
para a promoção social dos moradores desta 
localidade de Macieira.”
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ramos o mundo que recebemos e, portanto, se 
continuarmos a fazer o que sempre fizemos, con-
tinuaremos a obter o que sempre obtivemos. O 
mundo precisa de resultados melhores, mas, pelo 
que ouvimos nos noticiários, isso está muito longe 
de acontecer.

Como proceder então? Reconhecendo nos-
sa deficiência em nos comunicar com eles já é um 

primeiro passo. Precisamos nos “re-ado-
lescentizar” um pouco. Entendê-los 

e fazê-los refletir é melhor que 
criticar. Apresentar uma postura 

de amigo e não de doutores no 
assunto “vida” também é im-
portante, para que saibam que 
ainda temos muitas dúvidas 

sobre tudo. Orientá-los a agir ao 
invés de criticar e se unir, ao invés 

de polemizar, sempre à luz da Prova 
Quádrupla.

Não é fácil e nunca será, assim como não foi 
para nossos pais. É difícil capacitar pessoas para um 
mundo que ninguém ainda conhece, uma vez que o 
conhecimento mais que dobra anualmente nos dias 
de hoje. A profissão mais bem paga dos próximos 10 
anos ainda não surgiu. A tecnologia 
mais incrível da próxima década ain-
da não foi inventada. A maneira de 
se comunicar e de se expressar vai 
mudar muito e de forma assaz veloz. 

                    c o n t i n u a ...

Jovens Para Sempre

Sergio Luiz Sottomaior 
Pres. 2011-2012


