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SETEMBRO:   2011

REUNIÕES:   06/09 -  80%
                           13/09 -  85,71%
                            20/09 -  100%
                            24/09 -  71,42%
           MÉDIA MENSAL:  84,28%
 

 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                                               

Novembro 2011

Sócios

01 - Maria de Lourdes Pereira Cordeiro
06   -    Nerlan Tadeu Gonçalves de Carvalho
07  -   José Paulo Pegoraro Filho
 
 Cônjuges

01  -   Regina Kampmann  / Kampmann
03  -   Gisele Antunes de Lima  / Humberto
18  -   Edla /  Trevisan
20  -   Marli Terezinha H. Preosck / Preosck
26  -   Heloisa do Rocio Ulandowski / Estefano
 
  

Filhos

01 - Bruno / Nelson Luiz Ribas
02 - Daniella /    Herbert Forster
03 - Heloisa /    Paulo de Tarso 
04 - Larissa / Marco Polo
07 - Denise /    Helmuth Kampmann
07 - Denise /    Omar Rachid Fatuch
08 - Nicole Titze Scorsin /    Gisele Titze Scorsin
14 - Silvia Maria /    Mariane Nascimento
17 - Florise /    David Cezar Titton
19 - Ana Maria /    Terezinha Guides
19 - Ana Maria /    Lázaro de Melo Guides
19 - Carin  / Ulisses Mauad
20 - Marlos Augusto /    Augusto Melek
27  - César / David Cezar Titton

Atualmente, a palavra “sucesso” tem sido usada 
exaustivamente, todos os dias, o tempo todo, em 
todos os livros, revistas, programas de TV, igre-

jas e consultórios de psicologia. A busca pelo sucesso 
se tornou uma obsessão, suplantando até a busca pela 
felicidade, como se aquele pudesse existir sem esta.

O sucesso que passa por cima da felicidade não é su-
cesso é simplesmente uma conquista. A felicidade não 
é um ponto de chegada, mas um caminho a ser trilhado 
enquanto vivermos.

Sempre almejamos que projetos 
e programas de Rotary sejam bem 
sucedidos, mas isso só acontece 
quando as etapas que vencemos 
para desenvolvê-los trazem ale-
gria e felicidade aos seus partici-
pantes. Um objetivo totalmente 
alcançado, mas que trouxe infeli-
cidade pode ser considerado um fra-
casso retumbante.

O tripé Amor, Vontade e Inteligência 
freqüentemente proporciona sucesso e felicidade ao 
encararmos os desafios de nossa vida pessoal e rotária e 
se os utilizarmos ao lado da Prova Quádrupla, a possibi-
lidade de um êxito completo fica ainda maior.

Temos que ter amor, tanto pelo Clube que repre-
sentamos, quanto pelas causas que abraçamos em 
nome dele. Esse amor deve permear todos os integran-
tes do Clube para que o corpo fique coeso, evitando 
que a cabeça vá para um lugar e as pernas para outro. 
A omissão e a falta de comprometimento são sintomas 
nítidos de falta de amor ao ambiente no qual estamos 
inseridos.

Só amor não basta. A vontade de realizarmos coisas 
grandiosas e significativas, que demarquem nossa exis-
tência além da nossa própria vida, é fundamental para 
que partamos da admiração passiva ao efetivo ato de 
amor, através das realizações e conquistas que por certo 
virão através de nossos feitos e de nossas disposições.

Mas o toque final vem agora, sob pena de baixar-
mos a cabeça, sairmos correndo imbuídos de amor e 
vontade, derrubando e danificando as coisas ao nosso 

redor, enquanto cegamente partimos em 
direção aos nossos alvos. E esse toque é 

o da inteligência. Inteligência para 
otimizarmos recursos, evitarmos 

esforços inúteis, não destruirmos 
o que já foi feito e, sem correr ce-
gamente, avançarmos com velo-
cidade rumo aos nossos intentos.

Com o tripé acima, estaremos 
sempre caminhando em direção a 

um bem maior, onde poderemos nos 
considerar parte do todo e termos orgulho 

em poder transcender o mundo físico que acaba após 
a nossa passagem pela Terra.

Então Companheiro, não perca a chance de embar-
car na nave Rotary com amor, vontade e inteligência, 
combatendo o bom combate e agregando momentos 
agradáveis e alegres ao seu dia a dia 
rotário, que refletirão por certo no seu 
dia a dia pessoal, familiar e profissio-
nal.

Amor, Vontade e Inteligência

Sergio Luiz Sottomaior 
Pres. 2011-2012



Já era motivo de festa o Curitiba Oeste estar ad-
mitindo dois novos Companheiros durante a reunião 
desta terça-feira (04/10), porém, este sentimento se 
intensificou ainda mais com a ratificação da Compa-
nheira Célida para Presidente da Gestão 2013/2014 
em Assembléia Geral. Os Companheiros admitidos 
foram: Roberto Elizeu Preosck

Engenheiro Cartográfico, nascido em 1962, ma-
rido de Marli, pai de Rafael e Juliane, afilhados dos 
Companheiros Scorsin e Gisele.

Sam Jaisingh Jaigobind
Consultor Internacional de Negócios, nascido em 

1958, marido de Lucia, pai de Alan Jorge e Susan, 
afilhado dos Companheiros Gilberto e Augusto.

Já a ratificação do nome da Companheira Célida 
foi unânime, sendo que a mesma recebeu na opor-
tunidade um Certificado de Indicação à Presidência 
2013/2014. Célida fez discurso emocionado, afir-
mando que conta com o apoio de todos os Compa-
nheiros para que possa fazer uma boa gestão.

N O T Í C I A  E M  F O C O F O T O  E M  D E S T A Q U E

N O T I C I A  E M  D E S T A Q U E N O T I C I A  E M  D E S T A Q U E

ADMISSÃO E NOVA INDICAÇÃO DE PRESIDENTE

Dia 18 de outubro o Curitiba Oeste comemorou 
o 100º aniversário de seu fundador e Presi-
dente 1995/96, Duilio Nigro Samways. A reu-

nião que começou com uma bela oração do EGD Ivo 
Arzua, enaltecendo as qualidades e realizações do 
Companheiro aniversariante e pedindo a Deus que 
assim o conserve, teve na sequência uma homen-
gem suscinta, precisa e muito emotiva de sua vida, 
proferida pelo EGD Roberto Karam.

CURITIBA OESTE COMEMORA OS 100 ANOS DO SEU FUNDADOR O Companheiro Bandeira usando da palavra, 
destruiu as últimas fortalezas do Companheiro 
Duilio, que se muito se emocionou e recebeu na 
sequência um belo Diploma de Honra ao Mérito.

Os Companheiros que lotaram o salão da FUR, 
entoaram então o parabéns para você, com muito 
carinho e emoção. Foi então que o bolo trazido pelo 
Companheiro Bandeira teve suas três velas apa-
gadas num soprosó, atestando o vigor físico que o 
Companheiro Duilio ostenta até os dias de hoje.

Ao final da reunião, o Companheiro Hermano fez 

questão que o Companheiro Duilio assinasse o livro 
de presenças, como registro histórico do Clube.

100 anos - Duílio - continua... 100 anos - Duílio - continua...
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Além de ser o dia das crianças, o dia 12 de outu-
bro também foi de festa para os Companhei-
ros Duílio e Fatuch, uma vez que em comitiva, 

Sergio e Marta, Maria de Lourdes e Mario, Vera e 
Bandeira estiveram na casa de ambos para come-
morar seus aniversários.

Inicialmente, na casa do Companheiro Duílio 
- fundador do Curitiba Oeste foi comemorado por 
antecipação o seu centenário, uma vez que os Com-
panheiros presentes seguirão para Foz do Iguaçu dia 
13. Na oportunidade, o Companheiro Duílio recebeu 
o distintivo do ano rotário e os exemplares do “O 
Companheiro” e do “Brasil Rotário” da atual gestão. 
Em seguida, foi a vez do Companheiro Fatuch rece-
ber os cumprimentos por seu aniversário, ocasião 
em que os Companheiros chegaram lá para lhe fa-
zer uma surpresa. A alegria reinou nesse momento, 
ocasião em que o Companheiro Fatuch mostrou com 
orgulho sua coleção de objetos, troféus e comendas 
que fez jus durante sua vida rotária. Além disso, os 
Companheiros presentes puderam experimentar as 
delícias culinárias de sua esposa, a Marli.

Os Companheiros Cleudo, Salamuni e Sergio 
participaram do movimento pedindo maior 
conscientização no trânsito, promovido pela 

Companheira Iara Regina Cruz, Presidente do Rotary 
Club de Paranaguá Taguaré.

A imprensa esteve presente, prestigiando o 
movimento e várias pessoas conhecidas da Com-
panheira Iara, ou simplesmente simpatizantes ao 
movimento, estavam presentes. O movimento foi 
muito divulgado no Facebook, sendo que os presen-
tes permaneceram firmes no local, mesmo abaixo 
de chuva. Este movimento tem a intenção de mo-
bilizar a opinião pública e alertar para a necessidade 
de conscientizar os motoristas sobre os excessos de 
velocidade, péssima combinação de bebida e dire-
ção, falta de consciência, falta de respeito às leis e 
sinalização de trânsito e suas conseqüências.

Faixas, banners, velas e flores foram expostos 
em homenagem aos mortos.

O Movimento contou com o apoio do IPTRAN – 
Instituto Paz no Trânsito.

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

N O T I C I A  E M  D E S T A Q U E

CURITIBA OESTE PARTICIPA DE MOVIMENTO PELA CONSCIENTIZAÇÃO NO TRÂNSITO

A reunião de nº 2705 do Rotary Club de Curitiba 
Oeste, ocorrida nesta última terça-feira(11), 
versou sobre o Outubro Rosa, mês de 

conscientização da população à respeito do Câncer 
de Mama. Na oportunidade tivemos a palestra da 
Companheira Michelle Mannrich Antunes, coorde-
nadora Distrital do programa, que enfatizou que a 
referida doença não é privilégio do mundo femini-
no, tendo muitos homens que são acometidos pela 
mesma.

A palestra orientou os presentes sobre as manei-
ras de monitorar o aparecimento de calcificações nas 
mamas e axilas, o que pode indicar o aparecimento 
do Cânce de Mama. Falou também à respeito das 
políticas públicas para ajudar a monitorar e tratar o 

mesmo.
Da parte do Curitiba Oeste, haverá empenho 

para levar à Comunidade de Macieira informações 
e ações de combate à doença em data a ser ainda 
designada.

CÂNCER DE MAMA É ABORDADO NO CURITIBA OESTE

DIA 12 NÃO FOI EXCLUSIVO DAS CRIANÇAS

Vista do diploma entregue ao Companheiro Duilio Bolo da homenagem de 100 anos do companheiro

100 anos - Duílio - continua... 100 anos - Duílio 
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grandiosas e significativas, que demarquem nossa exis-
tência além da nossa própria vida, é fundamental para 
que partamos da admiração passiva ao efetivo ato de 
amor, através das realizações e conquistas que por certo 
virão através de nossos feitos e de nossas disposições.

Mas o toque final vem agora, sob pena de baixar-
mos a cabeça, sairmos correndo imbuídos de amor e 
vontade, derrubando e danificando as coisas ao nosso 

redor, enquanto cegamente partimos em 
direção aos nossos alvos. E esse toque é 

o da inteligência. Inteligência para 
otimizarmos recursos, evitarmos 

esforços inúteis, não destruirmos 
o que já foi feito e, sem correr ce-
gamente, avançarmos com velo-
cidade rumo aos nossos intentos.

Com o tripé acima, estaremos 
sempre caminhando em direção a 

um bem maior, onde poderemos nos 
considerar parte do todo e termos orgulho 

em poder transcender o mundo físico que acaba após 
a nossa passagem pela Terra.

Então Companheiro, não perca a chance de embar-
car na nave Rotary com amor, vontade e inteligência, 
combatendo o bom combate e agregando momentos 
agradáveis e alegres ao seu dia a dia 
rotário, que refletirão por certo no seu 
dia a dia pessoal, familiar e profissio-
nal.

Amor, Vontade e Inteligência

Sergio Luiz Sottomaior 
Pres. 2011-2012




