F R E Q Ü Ê N C I A
AGOSTO 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, Sérgio Luiz, Scorsin, Sylvio,
Tarcísio, Trevisan, Vera, Ana Cristina, Augusto,
Cleudo, Ranka, Machado, Gilberto, Hamilton,
Hermano

Isentos de Freqüência 100%: Bandeira,
Carlberg, Denis, Omar, Ulisses,
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
Outubro 2011
SÓCIOS
11 - Rubens Pereira Garrido Portella
12 - Omar Rachid Fatuch
17 - Carlos Ernesto Carlberg
20 - Duilio Nigro Samways
24 - Paulo Salamuni
30 - Ulisses Mauad
CÔNJUGES
06 - Dalva Maria Polo / Marco Polo
07 - Paulo Sergio V. Ribeiro / Marize Senes Ribeiro
12 - Selma Buschmann / Rubens C. Buschmann
17 - Waldenei de Marino Fernandes / Denis Donato
Fernandes

FILHOS
02 - Nicole Volpi / Adelcio Luiz Volpi
03 - Elaine/ Ivo Arzua Pereira
03 - Vera / Helmuth Kampmann
05 - Laura / Paulo de Tarso Monte Serrat
11 - Olivia Maria / Luiz Renato Abreu Mäder
19 - Carolina / Hamilton Modesto D\’avila
19 - Vinícius / Célida H. de Andrade Vieira
25 - Yara Cristina / José Maria

ADMINISTRAÇÃO 2011/2012 - Presidente RI: KALYAN BANERJEE, Governador do Distrito 4730: ROMUALDO JOSÉ INCKOT, Governador Assistente: JOSÉ RENDAK, Presidente RCCO: SERGIO LUIZ SOTTOMAIOR PEREIRA, Vice-Presidente: Eléte Melo Barddal, Presidente Eleita 2012/2013:
Mariane Nascimento Ferreira, Past President: Ilian Lopes Vasconcelos, Secretária: Maria de Lourdes Pereira Cordeiro, Diretora de Protocolo: Vera Maria
Schettini, Tesoureiro: Hamilton Modesto D´Avila, Ouvidor: Adelcio Luiz Volpi, Comissão da Fundação Rotária: Ilma Brandalise Machado, Comissão de
Administração: Helena Lichinski, Comissão de Desenvolvimento de Rotary: Mariane Nascimento Ferreira, Comissão de Projetos de Prestação de Serviços:
Carlos Gilberto Machado, Comissão de Relações Públicas: Renata Teixeira Cherubini, Instrutor: Eliéte Melo Barddal, Oficial de Intercâmbio: Ana Cristina
Geronazzo Marques da Silva , Pritaneu: Sergio Luiz Sottomaior Pereira, Ilian Lopes Vasconcelos, Mariane Nascimento Ferreira, Maria de Lourdes Pereira
Cordeiro, Vera Schettini, Programas Distritais: Gisele Scorsin, Programas na Região de Atiuação: João Edegar de Ferreira Bandeira, Vera Maria Schettini,
Atividades e Relações Internacionais: Roberto Karam, Newton Dan Faoro, Rotaract: Adélcio Luiz Volpi, Interact: Cleudo Lopes - Reuniões às terças
feiras às 12:00h. Sede da FUR- Rua Adyr Guimarães, 288. Fone: (41) 3252-5161. - website - www.curitibaoeste.org.br

O Companheiro
Boletim do Rotary Club de Curitiba Oeste Nº 592 / Ano 53 - Setembro 2011

Uma Vida com Propósitos mais Elevados

T

oda manhã o sol bate em minha janela, que deixa
passar alguns raios de luz através da cortina. Dependendo da intensidade destes raios, eu já sei se
o dia está nublado ou radiante. Pelo som, já sei se há
chuva ou pássaros cantando alegremente. Mesmo tendo essas informações sobre o dia que lá fora me espera,
para que eu tenha um dia feliz é preciso que eu levante,
abra a janela, me apronte e saia de casa para ganhar a
vida e ser feliz. Ficar na cama e deixar a vida passar, nunca me tornará uma pessoa feliz e interessante.
Assim é a nossa vida. Temos vislumbres de
que tudo vai bem, pois, temos uma boa
família, um bom emprego, estamos
conseguindo criar bem nossos filhos
e desenvolvemos uma vida profissional e social ativa e reconhecida.
Mas só isso não é o suficiente,
uma vez que tudo isso nos coloca
sempre no centro de tudo o que
acontece e é preciso um pouco
mais de altruísmo e vontade para
que deixemos um legado que vá,
como disse nosso EGD Paulo de Tarso,
nos eternizar além da morte.
Levar uma vida além nós mesmos, dedicada a servir
o próximo e a lutar pela melhoria das condições de vida
da humanidade em geral, nos dá um propósito de vida
mais elevado e complementa tudo aquilo que fazemos
por nós mesmos e pela nossa família.
“Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Certamente os coletores de impostos
fazem o mesmo. E se saudardes somente os vossos
irmãos, que há de extraordinário nisso? Até os pagãos
fazem o mesmo. Vossa bondade não deve ter limites,
assim como a bondade de vosso pai celeste é ilimitada”
(Mat 5:46-48).
Isto tem tudo a ver com Rotary. Lutamos pela
erradicação da Pólio, mesmo que em nosso País ela já

esteja erradicada. Lutamos pela paz, mesmo que aqui
não haja guerra. Entramos na casa das pessoas que necessitam, mesmo que em nossa casa tudo vá bem. Sem
questionar sobre os antecedentes dos beneficiados,
bons ou maus, todos desfrutarão da luta dos rotarianos
em prol da humanidade.
Vamos encarar Rotary como um veículo que facilita
a tarefa do dia-a-dia, em direção a um mundo mais justo, pacífico e amoroso. Vamos deixar nossas diferenças
de lado, pois elas são a raiz de todo o mal, e
passemos a lutar com mais afinco em direção aos nossos sonhos mais nobres.
O que ganhamos com isso?
Sorrisos, olhares, palavras agradáveis, coração quente, alma
leve, sono restaurador e um profundo fortalecimento de nossa
relação com o Criador. Ganhamos
filhos que nos imitam, pessoas que
se sensibilizam e se unem a nós e forças
catalisadas para os mesmos objetivos. Ganhamos missões novas, mais desafiadoras e mais recompensadoras, pois “pedras que rolam não criam limo”.
Lembre dos seus heróis de infância e tudo aquilo
pelo que eles lutavam. Pense nos heróis da vida real
e veja quão belo é lutar por algo que é legítimo. Sinta
arrepios aos pensar em vitórias retumbantes do bem contra o mal e dê o
exemplo de nunca perder as esperanças e nunca deixar que o coração fique
fibroso e sofredor. Faça a vida valer a
pena.
Sergio Luiz Sottomaior
Forte e fraterno abraço.
Pres. 2011-2012
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Rotary International tem sido um parceiro
de peso na Iniciativa Global de Erradicação
da Pólio, possibilitando progresso contínuo
e superação de desafios para livrar o mundo desta
doença.

XII edição da Feijoada do Barddal, patrocinada
pelo Rotary Club de Curitiba Oeste, foi plena
de emoção, surpresas, alegria e obviamente
sabores incríveis. Os “Chefs Rotários” Célida Vieira e
Marcelo Barddal tornaram a tarde deste sábado, dia
24, marcante e saborosa, em virtude da fantástica e
saudável feijoada com todos os acompanhamentos
a que se tem direito.
A Feijoada do Barddal teve início no dia 14 de
agosto de 1999 em reunião de Confraternização dos
companheiros do Rotary Club de Curitiba Oeste. Esta
Feijoada foi realizada na sede da Associação de Senhoras de Rotarianos de Curitiba, (para um pequeno
grupo - 50 pessoas) e a renda foi revertida para FAR
- Fundação da Amizade Rotária.
Por ele estar sempre FELIZ, SORRIDENTE nas realizações destas Feijoadas os companheiros do Rotary
Curitiba Oeste intitularam esta Feijoada como a FEIJOADA DO BARDDAL.

m dos principais motores que movem o nosso
Interact é a união. Através dela conseguimos
superar obstáculos e concretizar objetivos.
No sábado dia 17 de setembro vimos novamente
o sucesso dessa união, mas dessa vez trabalhando
em conjunto com nossos amigos do Rotaract em
sua Mega Ação em Macieira. Ficamos encarregados
pelas crianças e a ação foi muito proveitosa, com
direito a caça ao tesouro, gincanas divertidas e prêmios no final. Dessa forma, gostaríamos de convidá-los, companheiros, para participarem dessa equipe

ROTARY FAZ A DIFERENÇA NO COMBATE À PÓLIO

também. Porque como diria Henry Ford: “Unir-se é
um bom começo, manter a união é um progresso, e
trabalhar em conjunto é a vitória”.Contamos com a
presença de vocês em nossas reuniões que acontecem nas Sextas-Feiras às 18 horas no Hoteel Del Hey,
ao final da Rua XV de Novembro.
Manuella Costa Pires,
Presidente do Interact Clube
de Curitiba Oeste
Presidente - 2011/2012

Desde outubro de 2010, o Rotary já forneceu
quase US$40 milhões para atividades de imunização, vigilância e assistência técnica em vários países.
Na Índia foi registrado somente um caso desde janeiro deste ano.
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YARED EMOCIONA E INSTRUI COMPANHEIROS DO CURITIBA OESTE

O

Companheiro Marco Polo entregou o Certificado de participação à Sra. Yared.
Na oportunidade o Clube recebeu vários
materiais da Campanha de conscientização e educação do Instituto. A Presidente do Instituto Paz no
Trânsito, Christiane Yared, proferiu emocionante palestra na reunião do dia 13 de setembro, no Rotary
Club de Curitiba Oeste.
Ela relatou a sua dor com a perda do filho e que
amenizou o sofrimento oferecendo apoio à mães na
mesma situação. Também abordou o trauma que
uma perda assim causa na família, inclusive aos
filhos que permanecem vivos, uma vez que a memória do ente querido que se foi sobrepuja a todo o
dia-a-dia dos pais que procuram um sentido para os
acontecimentos.
Fundado em 18 de junho de 2010, o Instituto

O
Paz no Trânsito surgiu para dar apoio às famílias
de vítimas da violência no trânsito. Composto por
profissionais de diversas áreas de atuação, a ONG
é encabeçada pelo casal Gilmar e Christiane Yared,
que perdeu seu filho, Gilmar Rafael Yared em um
acidente causado por um motorista alcoolizado, em
2009.

CÉLIDA É A PRESIDENTE INDICADA 2013/2014

A

Companheira Célida de Andrade Vieira é a
Presidente Indicada do Rotary Club de Curitiba
Oeste para a gestão 2013/2014. A Companheira foi eleita no último dia 13 de setembro pelo Conselho de Ex-Presidentes do Clube, que entende que
a mesma possui todas as qualidades para exercer o
cargo e a experiência rotária para bem exercê-lo.
Uma comitiva integrada pelos Companheiros
Sergio e esposa Marta, Scorsin, Gisele, Mariane e
esposo Jorge e Eliéte, esteve na residência da futura Presidente neste frio domingo (25) para efetuar
o convite, que foi prontamente aceito pela Companheira Célida. A referida comitiva foi recebida pela
Companheira Célida e esposo Walcimir, juntamente
com as filhas Camila e Mariana.

LIVROS PARA A BIBLIOTECA DE MACIEIRA

Após o convite, a
Companheira Célida brindou os presentes com
um saboroso café, oportunidade que propiciou
preciosos momentos de
Companheirismo e debates rotários.
Célida é sócia do Rotary Club de Curitiba Oeste
desde agosto de 2005, classificação Secretária Executiva. É casada com Walcimir Rolandi Vieira, tendo
três filhos – a Camila, a Mariana e o Vinícius, todos
envolvidos com Interact, Rotaract e Intercâmbio de
Jovens. Seus padrinhos são os Companheiros Gisele
e Scorsin. Parabéns Companheira Célida e parabéns
Rotarcy Club de Curitiba Oeste.

s Companheiros Sylvio e Sergio seguiram neste último sábado, dia 17, para a Comunidade
da Macieira, no sentido de doar livros para a
biblioteca da Escola Rural Municipal Paulino Baptista de Oliveira. A biblioteca que foi iniciada há alguns
anos pelo próprio Rotary, Rotaract e Interact, agora
conta com uma coleção completa de Olavo Bilac e
uma enciclopédia Barsa, ambas encadernadas em
capa dura. Além de livros, o Companheiro Sergio
levou doações do Companheiro Ivo e esposa Maria
Helena de cadernos, muitos lápis e canetas, caixas
de lapis de cores e giz de cêra, dentre outros materiais escolares.

LCURITIBA OESTE FOI AO CINEMA

N

a última terça, dia 20, à noite, o Curitiba
Oeste foi ao cinema. Em mais uma ação de
Companheirismo, todos os Companheiros
presentes reconheceram a iniciativa como muito
agradável e produtiva, sugerindo que outras edições
sejam desenvolvidas, quem sabe com maior adesão
de todos. Estavam presentes os Companheiros Au-

gusto e esposa Nilde, Ana e esposo Romildo, Buschmann e esposa Selma, Nerlan e esposa Dorote, Maria
de Lourdes, Sergio e esposa Marta e Vera.
Ações de Companheirismo como esta, reforçam os
laços de amizade, criam situações de criatividade e
oportunizam o aparecimento de novas iniciativas
que aproximem ainda mais os participantes do ideal
do Servir Rotário.
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o próximo e a lutar pela melhoria das condições de vida
da humanidade em geral, nos dá um propósito de vida
mais elevado e complementa tudo aquilo que fazemos
por nós mesmos e pela nossa família.
“Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Certamente os coletores de impostos
fazem o mesmo. E se saudardes somente os vossos
irmãos, que há de extraordinário nisso? Até os pagãos
fazem o mesmo. Vossa bondade não deve ter limites,
assim como a bondade de vosso pai celeste é ilimitada”
(Mat 5:46-48).
Isto tem tudo a ver com Rotary. Lutamos pela
erradicação da Pólio, mesmo que em nosso País ela já

esteja erradicada. Lutamos pela paz, mesmo que aqui
não haja guerra. Entramos na casa das pessoas que necessitam, mesmo que em nossa casa tudo vá bem. Sem
questionar sobre os antecedentes dos beneficiados,
bons ou maus, todos desfrutarão da luta dos rotarianos
em prol da humanidade.
Vamos encarar Rotary como um veículo que facilita
a tarefa do dia-a-dia, em direção a um mundo mais justo, pacífico e amoroso. Vamos deixar nossas diferenças
de lado, pois elas são a raiz de todo o mal, e
passemos a lutar com mais afinco em direção aos nossos sonhos mais nobres.
O que ganhamos com isso?
Sorrisos, olhares, palavras agradáveis, coração quente, alma
leve, sono restaurador e um profundo fortalecimento de nossa
relação com o Criador. Ganhamos
filhos que nos imitam, pessoas que
se sensibilizam e se unem a nós e forças
catalisadas para os mesmos objetivos. Ganhamos missões novas, mais desafiadoras e mais recompensadoras, pois “pedras que rolam não criam limo”.
Lembre dos seus heróis de infância e tudo aquilo
pelo que eles lutavam. Pense nos heróis da vida real
e veja quão belo é lutar por algo que é legítimo. Sinta
arrepios aos pensar em vitórias retumbantes do bem contra o mal e dê o
exemplo de nunca perder as esperanças e nunca deixar que o coração fique
fibroso e sofredor. Faça a vida valer a
pena.
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