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NOVEMBRO:   2011

REUNIÕES:   01/09 -  82%
                           08/09 -  83,71%
                            22/09 -  98%
                            29/09 -  73,42%
           MÉDIA MENSAL:  88,6%
 

 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 Frequência 100%: Bandeira, 
Carlberg, Denis, Omar, Ulisses, 

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

Honorários: Amaury, Edla,  Mäeder, Terinha , 
Wanda                                               

Dezembro 2011

Sócios
17  -  Sam Jaisingh Jaigobind
27  -  Paulo Moizes Zordan
30  -  Vicente Tarcísio Machado
 
 Cônjuges
02   -    Nilde Rocha / Augusto 
09   -    Jorge Luiz Ferreira / Mariane
12   -    Mirian Clara Guimarães /  Ulisses Mauad
14   -    Nely Scolaro Portella/ Portella
19   -    Marilene Riva Machado / Sylvio 
19   -    Marli Fatuch   /  Fatuch
28   -    Dora Piekarski de Carvalho/  Nerlan
 
 

 

Posses

02   -  Paulo de Tarso Monte Serrat  53 anos [ 1958 ]
07   -    Augusto Melek 10 anos [ 2001 ]
14   -    Nerlan G. de Carvalho    29 anos [ 1982 ]
19   -    Carlos Gilberto Machado   16 anos [ 1995 ]

Independente da crença das pessoas, Natal é uma 
época em que o mundo, principalmente o ocidental, 
experimenta um período de grande compaixão e 

solidariedade.
É uma época linda, na qual casas e ruas são enfei-

tadas e iluminadas, mas também os corações das pes-
soas pulsam de forma diferenciada, cadenciada e na 
freqüência da comunhão entre as elas.

Neste período creches, asilos, comunidades, 
escolas públicas e associações de bairros 
são muito lembradas e agraciadas 
com ofertas de alimentos, roupas, 
produtos de higiene e limpeza, 
materiais de construção para re-
forma, dentre outras coisas, no 
sentido de amenizar o duro tra-
balho que é cuidar dos carentes e 
necessitados.  

Mas vejam só Companheiros, não 
é isso que os Clubes de Rotary fazem o ano 
inteiro? Além de infindáveis outras atividades dos 
rotarianos, a solidariedade e espírito do servir estão pre-
sentes os 365 dias, levando amor, atenção e paz para 
todos que por eles são atendidos.

Além do espírito de servir, empreendemos nossos 
projetos e programas solidamente embasados nos 
princípios da época, da moral e dos bons costumes, 
administrando de forma honesta e transparente todos 
os trâmites burocráticos e administrativos que cercam 
nossas atividades.

Por tudo isso e muitos outros motivos é que deve-

mos nos orgulhar de carregar em nossa lapela a insígnia 
de Rotary e declarar com orgulho o fato de pertencer-
mos ao valoroso e fundamental Rotary Club de Curitiba 
Oeste, bem como ao pujante Distrito 4730 de Rotary 
International.

Sempre lembrando também nossa dívida de efi-
cácia e determinação para com nossos antepassados 
rotários, que lutaram para atingirmos tudo o que já 

conquistamos e nos deram condições para 
ampliar ainda mais o rol de serviços 

inestimáveis em favor das Comuni-
dades Local e Global.

Dessa forma Companheiros, 
ao se aproximar o fim do ano de 

2011, podemos comemorar em 
paz nossas conquistas e planejarmos 

confiantes nossos desafios para 2012, 
pois lutamos o “Bom Combate” sem perder a 

doçura, a ingenuidade e o amor ao próximo, marca de 
todos os Companheiros do Curitiba Oeste e dos demais 
Clubes mundo afora. 

Aos cristãos, rogo ao Criador que proporcione um 
magnífico Natal em Cristo e que nossas 
atitudes se espelhem muito nos gestos 
de amor e compaixão do nosso Mestre 
maior.

Feliz Natal e um Fantástico 
2012!

Rotary: Espírito de Natal o Ano Todo

Sergio Luiz Sottomaior 
Pres. 2011-2012
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O mês de novembro foi o mês da Fundação 
Rotária e o Rotaract Oeste cumpriu suas me-
tas para o mês. O comp. André Martins falou 

sobre o Programa Pólio Plus e explicou o Desafio dos 
200 Milhões de Dólares. Também contribuímos com 
a meta distrital de Rotaract de doar US$ 1.000 para 
o braço financeiro de RI neste Ano Rotário doando os 
US$65,00 que nos cabiam.

Mas o que marcou o mês de novembro de 2011 
foi a nossa XIX reunião ordinária que aconteceu dia 
29/11, em conjunto com a reunião do nosso Rotary 
patrocinador. Compartilho a minha felicidade e sa-
tisfação em realizar essa reunião em conjunto com 
o nosso Rotary Clube patrocinador. Foi uma grande 

demonstração de que Rotary e Rotaract estão juntos 
no servir, e também uma grande oportunidade de 
mostrar nosso trabalho.

Fizemos a entrega do Primeiro Prêmio Curitiba 
Oeste de Incentivo às Novas Gerações, que a partir 
de agora passa a se chamar Prêmio Ivo Arzua de 
Incentivo às Novas Gerações ao 
nosso EGD, ex-prefeito de Curitiba, 
mas acima de tudo companheiro e 
exemplo de vida, Ivo Arzua Pereira. 
A reunião foi emocionante e histó-
rica. Obrigada a todos que partici-
param e estiveram presentes! Marina Pujol Buschmann

Presidente 2011/2012
Rotaract Club de Curitiba Oeste

Mês do Natal, todos a postos, o ano está che-
gando ao seu final e é tempo de se pensar 
nas realizações e principalmente se refletir 

sobre o que mudar. O auxílio dado, a ajuda presta-
da, um abraço, um sorriso, a “moeda” doada, tudo 
conta agora. Nos dias que ainda restam desse ano 
coloquemos então na balança da vida: 

O bem que espalhei e o bem recebi.
Quantos sorrisos neguei e de quantos desses um 

dia eu precisei?
      Com os olhos então voltados ao futuro, bus-

quemos a paz, o amor, a luta; a VIDA! Seja na rua 
ou reunião, espalhemos abraços de amigos. Amigos 

que se preocupam e amam seus irmãos, dividem 
seu pão e no final de tudo buscam um lugar bom. 
Bom, com pessoas sadias, alimentadas, educadas e 
felizes, essas assim como nós, terão um lugar para 
morar e um salário para se sustentar. Busquemos 
então resgatar o velho sonho de 
fazer o mundo mudar.  

    Hoje, nos orgulhemos de tudo 
o que já foi feito, procuremos para 
melhor mudar e fazer dos erros; 
experiências que só tem a acres-
centar. Manuella Costa Pires

Presidente 2011/2012
Interact Club de Curitiba Oeste

A visita oficial do Governador Romualdo Inckot 
e sua esposa Sueli ao Rotary Club de Curitiba Oes-
te, nesta última terça-feira (1), foi repleta de bons 
e emocionantes momentos, iniciando com um bate 
papo com o Presidente, a Secretaria, o Tesoureiro e 
a Protocolo do Clube e terminando com a posse do 
novo Companheiro Paulo Zordan.

O Governador e esposa receberam as boas vin-
das ao Clube, por intermédio do Companheiro Adel-
cio, que proferiu bonitas e profundas mensagens, 
proporcionando momentos alegres e emocionantes:

“Presidente Sergio e membros da mesa diretiva, 
senhores e senhoras.

Governador Romualdo e esposa Sueli: quero, 
em nome do Rotary Club de Curitiba Oeste, dar-lhes 
as boas vindas! Dizer-lhes que é uma alegria para o 
Curitiba Oeste recebê-los. Hoje estamos em festa. 
Festa que celebra a caminhada que o nosso funda-
dor Paul Harris fez antes da Fundação do Rotary e 
que foi institucionalizada, ao meu ver, com as visitas 
oficiais dos Governadores Distritais.

A presença do Governador e esposa não repre-

senta só uma acolhida formal aos Companheiros 
Romualdo e Sueli. Representa sim, tudo isto e mais. 
A presença do espírito rotário e da esperança pela 
longevidade da nossa organização.

Ao final da reunião, muitos dos presentes salien-
taram o quão agradável e produtivo foram os mo-
mentos que se passaram.

O Curitiba Oeste espera ansiosamente o retorno 
do Governador e esposa ao Clube e deseja uma vida 
rotária maravilhosa ao novo Companheiro Paulo e 
sua esposa Inelde.

VISITA DO GOVERNADOR TEM ADMISSÃO DE NOVO COMPANHEIRO

Neste último dia 08 de novembro, o Rotary Club 
de Curitiba Oeste foi declarado vencedor do 
Concurso de Projetos Educacionais, promovi-

do pela Fundação Julio Moreira. O projeto prevê a 
instalação de Sala Multimídia na Biblioteca da Esco-
la Rural Municipal Paulino Baptista de Oliveira, na 
Comunidade de Macieira em Bocaiúva do Sul. Para 
tal, a Secretaria de Educação do Município já está 
reforçando a segurança do local para receber os re-
feridos equipamentos.

Os Companheiros do Curitiba Oeste estão em 
festa, uma vez que a referida Sala Multimídia cola-

borará não só para um melhor e mais rápido apren-
dizado dos alunos, mas colaborará na capacitação 
e atualização dos Professores e da Comunidade de 
Macieira. A entrega da Premiação se dará durante o 
Jantar Comemorativo dos 20 Anos de fundação do 
Rotary Club de Curitiba Água Verde, dia 18, 20h no 
Palácio Garibaldi.

Obrigado Presidente Gilceu Serrato, concursos 
como este engrandecem a Fundação Julio Moreira 
e ampliam os braços em direção a uma profunda 
transformação social através da educação e capaci-
taçao.

CURITIBA OESTE VENCE CONCURSO DA FUNDAÇÃO JULIO MOREIRA

A 1ª Reunião dos Companheiros Ranka e Sergio 
Luiz com a comunidade de Macieira, na sede da an-
tiga Escola da Macieira, visando plantar a primeira 
semente de aulas para alfabetização de adultos, em 
parceria com o SESI foi um sucesso.

Ainda há muito chão a percorrer, uma vez que é 
necessário pelo menos 20 pessoas para que se inicie 
a 1ª turma.

A Comunidade ficou interessada, mas é preciso 
mais pessoas para dar o ponta pé inicial.

PLANTADA A SEMENTE PARA ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS



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

Vencemos o concurso de projetos da Fundação 
Julio Moreira, do qual o Clube receberá R$ 
8.000,00 para a criação de uma sala multimí-

dia na Biblioteca de Macieira. A Sala será composta 

de TV LCD, Home Theater, Computador, Modem e 

Cortinas do tipo “blackout”. Parabéns mais uma vez 

aos Companheiros do Clube por mais esta vitória.

Recebemos a doação de mais um computador 

completo e em funcionamento para Macieira, inclu-

sive com impressora. O Computador foi doado pela 

Associação Médica do PR através do Companheiro 

Nerlan. Nossos agradecimentos ao Presidente João 

Carlos Baracho, bem como ao Daniel e ao Fábio do 

Departamento de Informática.

Mobilizamos-nos para adquirir as balas “End 

Polio Now”, cuja arrecadação será destinada para a 

Fundação Rotária em nome do Clube. A venda dos 

sacos de bala, a R$ 15,00 cada, continuará até que 

tenhamos vendido as oito caixas que adquirimos. 

Compre e adoce sua sala de recepção, sua sala de 

visitas ou a vida de crianças carentes. Você estará ao 

mesmo tempo colaborando para erradicar a Polio no 

planeta.

Também nos mobilizamos para ajudar no Proje-

to Boa Visão, que aconteceu dia 26/11.

Por fim, alvissareiro projeto da “Horta Orgâni-

ca de Macieira”, apresentado pelo Companheiro 

Ranka, que toma forma e conteúdo e em breve será 

iniciado, pretendendo assim mudar um pouco a rea-

lidade da Comunidade de Macieira.

VITÓRIA, MOBILIZAÇÃO E PROJETOS

Sob a batuta sempre eficiente e empolgada da 
Companheira Gisele, o Rotary Club de Curitiba 
Oeste colheu mais uma vez grandiosos frutos 

provenientes do Projeto Boa Visão, que desta feita 
foi empreendido no último sábado dia 26 de novem-
bro. Assim, foram atendidas 94 crianças das seguin-
tes Escolas e Colégios:
- Colégio Estadual Senhorinha de Moraes Sarmento
- Escola Municipal Vila das Torres
- Escola Rural Municipal Paulino Baptista de Oliveira 
(Macieira)
- Escola Rural Municipal Lindarei R. Berti
- Escola Rural Municipal Pedro Lindolfo da Rosa
- Escola Rural Municipal Leondi Poli Brotto

Foi constatado que, das 94 crianças, 49 delas tem 
necessidade do uso de óculos, sendo que os mesmos 

já foram escolhidos e estão em fase de orçamento, 
uma vez que o Clube não dispunha do número total 
de armações infantis.

Tivemos a colaboração direta dos Companheiros 
Salamuni (doação de Ônibus para transporte dos 
alunos das escolas de Curitiba), Gilberto (doação de 
armações para o projeto), Eliéte, Helena, Sam, Pego-
raro, Hermano, Hamilton, Preosck, Mariane, Gisele e 
Sérgio. O Rotaract e o Interact Curitiba Oeste tam-
bém estiveram presentes e muito atuantes.

Fato pitoresco foi o inconformismo de uma das 
crianças que ao saber que não necessitada de óculos, 
ficou inconsolável.

Após um delicioso “coffe break”, as crianças 
retornaram em segurança para suas escolas, onde 
seus pais as aguardavam.

MAIS UM SUCESSO COM O BOA VISÃO
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O mês de novembro foi o mês da Fundação 
Rotária e o Rotaract Oeste cumpriu suas me-
tas para o mês. O comp. André Martins falou 

sobre o Programa Pólio Plus e explicou o Desafio dos 
200 Milhões de Dólares. Também contribuímos com 
a meta distrital de Rotaract de doar US$ 1.000 para 
o braço financeiro de RI neste Ano Rotário doando os 
US$65,00 que nos cabiam.

Mas o que marcou o mês de novembro de 2011 
foi a nossa XIX reunião ordinária que aconteceu dia 
29/11, em conjunto com a reunião do nosso Rotary 
patrocinador. Compartilho a minha felicidade e sa-
tisfação em realizar essa reunião em conjunto com 
o nosso Rotary Clube patrocinador. Foi uma grande 

demonstração de que Rotary e Rotaract estão juntos 
no servir, e também uma grande oportunidade de 
mostrar nosso trabalho.

Fizemos a entrega do Primeiro Prêmio Curitiba 
Oeste de Incentivo às Novas Gerações, que a partir 
de agora passa a se chamar Prêmio Ivo Arzua de 
Incentivo às Novas Gerações ao 
nosso EGD, ex-prefeito de Curitiba, 
mas acima de tudo companheiro e 
exemplo de vida, Ivo Arzua Pereira. 
A reunião foi emocionante e histó-
rica. Obrigada a todos que partici-
param e estiveram presentes! Marina Pujol Buschmann

Presidente 2011/2012
Rotaract Club de Curitiba Oeste

Mês do Natal, todos a postos, o ano está che-
gando ao seu final e é tempo de se pensar 
nas realizações e principalmente se refletir 

sobre o que mudar. O auxílio dado, a ajuda presta-
da, um abraço, um sorriso, a “moeda” doada, tudo 
conta agora. Nos dias que ainda restam desse ano 
coloquemos então na balança da vida: 

O bem que espalhei e o bem recebi.
Quantos sorrisos neguei e de quantos desses um 

dia eu precisei?
      Com os olhos então voltados ao futuro, bus-

quemos a paz, o amor, a luta; a VIDA! Seja na rua 
ou reunião, espalhemos abraços de amigos. Amigos 

que se preocupam e amam seus irmãos, dividem 
seu pão e no final de tudo buscam um lugar bom. 
Bom, com pessoas sadias, alimentadas, educadas e 
felizes, essas assim como nós, terão um lugar para 
morar e um salário para se sustentar. Busquemos 
então resgatar o velho sonho de 
fazer o mundo mudar.  

    Hoje, nos orgulhemos de tudo 
o que já foi feito, procuremos para 
melhor mudar e fazer dos erros; 
experiências que só tem a acres-
centar. Manuella Costa Pires

Presidente 2011/2012
Interact Club de Curitiba Oeste

A visita oficial do Governador Romualdo Inckot 
e sua esposa Sueli ao Rotary Club de Curitiba Oes-
te, nesta última terça-feira (1), foi repleta de bons 
e emocionantes momentos, iniciando com um bate 
papo com o Presidente, a Secretaria, o Tesoureiro e 
a Protocolo do Clube e terminando com a posse do 
novo Companheiro Paulo Zordan.

O Governador e esposa receberam as boas vin-
das ao Clube, por intermédio do Companheiro Adel-
cio, que proferiu bonitas e profundas mensagens, 
proporcionando momentos alegres e emocionantes:

“Presidente Sergio e membros da mesa diretiva, 
senhores e senhoras.

Governador Romualdo e esposa Sueli: quero, 
em nome do Rotary Club de Curitiba Oeste, dar-lhes 
as boas vindas! Dizer-lhes que é uma alegria para o 
Curitiba Oeste recebê-los. Hoje estamos em festa. 
Festa que celebra a caminhada que o nosso funda-
dor Paul Harris fez antes da Fundação do Rotary e 
que foi institucionalizada, ao meu ver, com as visitas 
oficiais dos Governadores Distritais.

A presença do Governador e esposa não repre-

senta só uma acolhida formal aos Companheiros 
Romualdo e Sueli. Representa sim, tudo isto e mais. 
A presença do espírito rotário e da esperança pela 
longevidade da nossa organização.

Ao final da reunião, muitos dos presentes salien-
taram o quão agradável e produtivo foram os mo-
mentos que se passaram.

O Curitiba Oeste espera ansiosamente o retorno 
do Governador e esposa ao Clube e deseja uma vida 
rotária maravilhosa ao novo Companheiro Paulo e 
sua esposa Inelde.

VISITA DO GOVERNADOR TEM ADMISSÃO DE NOVO COMPANHEIRO

Neste último dia 08 de novembro, o Rotary Club 
de Curitiba Oeste foi declarado vencedor do 
Concurso de Projetos Educacionais, promovi-

do pela Fundação Julio Moreira. O projeto prevê a 
instalação de Sala Multimídia na Biblioteca da Esco-
la Rural Municipal Paulino Baptista de Oliveira, na 
Comunidade de Macieira em Bocaiúva do Sul. Para 
tal, a Secretaria de Educação do Município já está 
reforçando a segurança do local para receber os re-
feridos equipamentos.

Os Companheiros do Curitiba Oeste estão em 
festa, uma vez que a referida Sala Multimídia cola-

borará não só para um melhor e mais rápido apren-
dizado dos alunos, mas colaborará na capacitação 
e atualização dos Professores e da Comunidade de 
Macieira. A entrega da Premiação se dará durante o 
Jantar Comemorativo dos 20 Anos de fundação do 
Rotary Club de Curitiba Água Verde, dia 18, 20h no 
Palácio Garibaldi.

Obrigado Presidente Gilceu Serrato, concursos 
como este engrandecem a Fundação Julio Moreira 
e ampliam os braços em direção a uma profunda 
transformação social através da educação e capaci-
taçao.

CURITIBA OESTE VENCE CONCURSO DA FUNDAÇÃO JULIO MOREIRA

A 1ª Reunião dos Companheiros Ranka e Sergio 
Luiz com a comunidade de Macieira, na sede da an-
tiga Escola da Macieira, visando plantar a primeira 
semente de aulas para alfabetização de adultos, em 
parceria com o SESI foi um sucesso.

Ainda há muito chão a percorrer, uma vez que é 
necessário pelo menos 20 pessoas para que se inicie 
a 1ª turma.

A Comunidade ficou interessada, mas é preciso 
mais pessoas para dar o ponta pé inicial.

PLANTADA A SEMENTE PARA ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS



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

Vencemos o concurso de projetos da Fundação 
Julio Moreira, do qual o Clube receberá R$ 
8.000,00 para a criação de uma sala multimí-

dia na Biblioteca de Macieira. A Sala será composta 

de TV LCD, Home Theater, Computador, Modem e 

Cortinas do tipo “blackout”. Parabéns mais uma vez 

aos Companheiros do Clube por mais esta vitória.

Recebemos a doação de mais um computador 

completo e em funcionamento para Macieira, inclu-

sive com impressora. O Computador foi doado pela 

Associação Médica do PR através do Companheiro 

Nerlan. Nossos agradecimentos ao Presidente João 

Carlos Baracho, bem como ao Daniel e ao Fábio do 

Departamento de Informática.

Mobilizamos-nos para adquirir as balas “End 

Polio Now”, cuja arrecadação será destinada para a 

Fundação Rotária em nome do Clube. A venda dos 

sacos de bala, a R$ 15,00 cada, continuará até que 

tenhamos vendido as oito caixas que adquirimos. 

Compre e adoce sua sala de recepção, sua sala de 

visitas ou a vida de crianças carentes. Você estará ao 

mesmo tempo colaborando para erradicar a Polio no 

planeta.

Também nos mobilizamos para ajudar no Proje-

to Boa Visão, que aconteceu dia 26/11.

Por fim, alvissareiro projeto da “Horta Orgâni-

ca de Macieira”, apresentado pelo Companheiro 

Ranka, que toma forma e conteúdo e em breve será 

iniciado, pretendendo assim mudar um pouco a rea-

lidade da Comunidade de Macieira.

VITÓRIA, MOBILIZAÇÃO E PROJETOS

Sob a batuta sempre eficiente e empolgada da 
Companheira Gisele, o Rotary Club de Curitiba 
Oeste colheu mais uma vez grandiosos frutos 

provenientes do Projeto Boa Visão, que desta feita 
foi empreendido no último sábado dia 26 de novem-
bro. Assim, foram atendidas 94 crianças das seguin-
tes Escolas e Colégios:
- Colégio Estadual Senhorinha de Moraes Sarmento
- Escola Municipal Vila das Torres
- Escola Rural Municipal Paulino Baptista de Oliveira 
(Macieira)
- Escola Rural Municipal Lindarei R. Berti
- Escola Rural Municipal Pedro Lindolfo da Rosa
- Escola Rural Municipal Leondi Poli Brotto

Foi constatado que, das 94 crianças, 49 delas tem 
necessidade do uso de óculos, sendo que os mesmos 

já foram escolhidos e estão em fase de orçamento, 
uma vez que o Clube não dispunha do número total 
de armações infantis.

Tivemos a colaboração direta dos Companheiros 
Salamuni (doação de Ônibus para transporte dos 
alunos das escolas de Curitiba), Gilberto (doação de 
armações para o projeto), Eliéte, Helena, Sam, Pego-
raro, Hermano, Hamilton, Preosck, Mariane, Gisele e 
Sérgio. O Rotaract e o Interact Curitiba Oeste tam-
bém estiveram presentes e muito atuantes.

Fato pitoresco foi o inconformismo de uma das 
crianças que ao saber que não necessitada de óculos, 
ficou inconsolável.

Após um delicioso “coffe break”, as crianças 
retornaram em segurança para suas escolas, onde 
seus pais as aguardavam.

MAIS UM SUCESSO COM O BOA VISÃO
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NOVEMBRO:   2011

REUNIÕES:   01/09 -  82%
                           08/09 -  83,71%
                            22/09 -  98%
                            29/09 -  73,42%
           MÉDIA MENSAL:  88,6%
 

 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 Frequência 100%: Bandeira, 
Carlberg, Denis, Omar, Ulisses, 

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

Honorários: Amaury, Edla,  Mäeder, Terinha , 
Wanda                                               

Dezembro 2011

Sócios
17  -  Sam Jaisingh Jaigobind
27  -  Paulo Moizes Zordan
30  -  Vicente Tarcísio Machado
 
 Cônjuges
02   -    Nilde Rocha / Augusto 
09   -    Jorge Luiz Ferreira / Mariane
12   -    Mirian Clara Guimarães /  Ulisses Mauad
14   -    Nely Scolaro Portella/ Portella
19   -    Marilene Riva Machado / Sylvio 
19   -    Marli Fatuch   /  Fatuch
28   -    Dora Piekarski de Carvalho/  Nerlan
 
 

 

Posses

02   -  Paulo de Tarso Monte Serrat  53 anos [ 1958 ]
07   -    Augusto Melek 10 anos [ 2001 ]
14   -    Nerlan G. de Carvalho    29 anos [ 1982 ]
19   -    Carlos Gilberto Machado   16 anos [ 1995 ]

Independente da crença das pessoas, Natal é uma 
época em que o mundo, principalmente o ocidental, 
experimenta um período de grande compaixão e 

solidariedade.
É uma época linda, na qual casas e ruas são enfei-

tadas e iluminadas, mas também os corações das pes-
soas pulsam de forma diferenciada, cadenciada e na 
freqüência da comunhão entre as elas.

Neste período creches, asilos, comunidades, 
escolas públicas e associações de bairros 
são muito lembradas e agraciadas 
com ofertas de alimentos, roupas, 
produtos de higiene e limpeza, 
materiais de construção para re-
forma, dentre outras coisas, no 
sentido de amenizar o duro tra-
balho que é cuidar dos carentes e 
necessitados.  

Mas vejam só Companheiros, não 
é isso que os Clubes de Rotary fazem o ano 
inteiro? Além de infindáveis outras atividades dos 
rotarianos, a solidariedade e espírito do servir estão pre-
sentes os 365 dias, levando amor, atenção e paz para 
todos que por eles são atendidos.

Além do espírito de servir, empreendemos nossos 
projetos e programas solidamente embasados nos 
princípios da época, da moral e dos bons costumes, 
administrando de forma honesta e transparente todos 
os trâmites burocráticos e administrativos que cercam 
nossas atividades.

Por tudo isso e muitos outros motivos é que deve-

mos nos orgulhar de carregar em nossa lapela a insígnia 
de Rotary e declarar com orgulho o fato de pertencer-
mos ao valoroso e fundamental Rotary Club de Curitiba 
Oeste, bem como ao pujante Distrito 4730 de Rotary 
International.

Sempre lembrando também nossa dívida de efi-
cácia e determinação para com nossos antepassados 
rotários, que lutaram para atingirmos tudo o que já 

conquistamos e nos deram condições para 
ampliar ainda mais o rol de serviços 

inestimáveis em favor das Comuni-
dades Local e Global.

Dessa forma Companheiros, 
ao se aproximar o fim do ano de 

2011, podemos comemorar em 
paz nossas conquistas e planejarmos 

confiantes nossos desafios para 2012, 
pois lutamos o “Bom Combate” sem perder a 

doçura, a ingenuidade e o amor ao próximo, marca de 
todos os Companheiros do Curitiba Oeste e dos demais 
Clubes mundo afora. 

Aos cristãos, rogo ao Criador que proporcione um 
magnífico Natal em Cristo e que nossas 
atitudes se espelhem muito nos gestos 
de amor e compaixão do nosso Mestre 
maior.

Feliz Natal e um Fantástico 
2012!

Rotary: Espírito de Natal o Ano Todo

Sergio Luiz Sottomaior 
Pres. 2011-2012


