F R E Q Ü Ê N C I A
Janeiro: 2012
REUNIÕES: 07/02 - 80,37%
14/02 – 71,88%
21/02 – 79,22%
28/02 – 83,98%
MÉDIA MENSAL: 79,82%
100% - Adélcio, Ana Cristina, Augusto, Célida,
Cleudo, Eliéte, Faoro, Gilberto, Gisele, Hamilton,
Helena, Hermano, Humberto, Ilian, Machado,
Maria de Lourdes, Mariane, Nelson Ribas, Pegoraro,
Preosck, Ranka, Sam, Scorsin, Sergio Luiz, Sylvio,
Tarcísio, Trevisan, Vera.

Isentos de Freqüência 100%: Bandeira,
Carlberg, Denis, José Maria, Omar, Ulisses,
Kampmann
Isentos de Freqüência: Buschmann, Duílio,
Estefano, Guides, Gunilda, Ivo, José Maria,
Kampmann, Karam, Marco Pólo, Paulo de Tarso,
Portella.
Honorários: Amaury, Edla, Mäeder, Terezinha ,
Wanda

A N I V E R S A R I A N T E S
Março 2012
Sócios
03 - Aline F. Dias da Silva
03 - Ilian Lopes Vasconcelos
09 - Helmuth Kampmann
25 - Terezinha Guides
26 - Adelcio Luiz Volpi
30 - Eliéte Melo Barddal
30 - Esther Maria Braga Côrtes
Filhos
03 - Gislene
03 - Pedro
16 - Ana Flávia
18 - Fabiula

Rubens Pereira Garrido Portella
Marize Senes Ribeiro
Antonio Cleudo Tosin Lopes
Ilian Lopes Vasconcelos

18 - Rafael
Roberto Elizeu Preosck
21 - Diego
Nerlan Tadeu G. de Carvalho
29 - Maria Letícia Paulo de Tarso Monte Serrat
Posses
01 - Paulo Salamuni - 24 anos [ 1988 ]
06 - Tiago Ruppel [ 2012 ]
23 - Ana Cristina Marques da Silva 2 anos [ 2010 ]
24 - Newton Dan Faoro
19 anos [ 1993 ]
31 - Ilma Brandalize Machado 3 anos [ 2009 ]
31 - Mariane Nascimento 3 anos [ 2009 ]
31 - Ranka Dirianeem da Gama 3 anos [ 2009 ]
31 - José Paulo Pegoraro Filho 3 anos [ 2009 ]
31 - Esther Maria Braga Côrtes 3 anos [ 2009 ]
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Estamos mostrando que o Rotary se interessa
Primeiro eles te ignoram, depois riem de você,
depois te combatem e então você vence!
(Mahatma Gandhi)

C

oisas inesperadas acontecem antes daquelas
que sabemos que vão acontecer. Por isso precisamos aproveitar e surfar na onda do inesperado
para ganharmos força e velocidade, para suportarmos
a turbulência e até a truculência do inevitável.
Desde o início de 2012, Clubes de
Rotary vêm inesperadamente dando
espaço para a discussão sobre “O
Papel dos Rotary Clubs no Combate à Corrupção”, com engajamento de muitos Companheiros
que participam dos debates com
muito entusiasmo e alegria de
ver que “O Rotary Se Interessa”.
Já esperávamos que, se esse movimento espontâneo dos Clubes do Distrito 4730 começasse a ecoar mais consistentemente,
enfrentaríamos um contra-ataque daqueles que de
uma forma ou de outra participam do banquete da
impunidade e das benesses que um regime “cleptocrático” oferece aos menos conscientes.
Dito e feito. O movimento de combate à corrupção
começa a ganhar apoio de ONGS, Instituições de Ensino e certas alas do Lions e da Maçonaria. Já fomos
contatados por todas estas entidades que estão de alguma forma se preparando para ter uma posição mais
explícita sobre o assunto.
O que temos proposto é tão óbvio, tão simples e

tão eficaz, que a oposição ao movimento já atua de
forma velada e covarde, sempre pelas costas como
de costume. Desclassificam-nos, assim como a nossas
proposições, classificando-as com simplórias, ingênuas e ineficazes. Porém, a reação contra o movimento,
por si só, já indica que não é nada disso.
Quem conhece as redes sociais sabem do gigante
que temos em nossas mãos, ainda mais quando aliada
a um fórum de mais de 2000 clubes que
se reúnem semanalmente, podendo
facilmente concatenar suas ações
utilizando a tecnologia com credibilidade, eficácia e autoridade,
no sentido de liderar um movimento legítimo que faça grande
diferença no meio social.
A maré contra é sinônimo de
incômodo e insegurança por parte dos
opositores e é fonte de mais força e determinação
para quem as enfrenta. Longe de tentar desqualificar
o movimento, o que eles conseguem é fortificá-lo,
pois vivemos um momento em que querem nos fazer
crer que a corrupção é um fato inevitável, comum e
banal, com o que evidentemente os
Rotarianos não concordam e estão
dispostos a se colocar firmemente
contra.
“Estamos mostrando que o
Sergio Luiz Sottomaior
Rotary se interessa”.
Pres. 2011-2012
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NOTÍCIA EM FOCO

ÍNDIA DEIXOU DE SER PAÍS ENDÊMICO DA PÓLIO

A

Organização Mundial de Saúde removeu oficialmente a Índia da lista de países endêmicos
da pólio. O Ministro da Saúde e do Bem-Estar
da Família da Índia, Ghulam Nabi Azad, fez o anúncio no evento sobre a pólio ocorrido no dia 25 de fevereiro em Nova Delhi. Azad disse que foi informado
da boa notícia diretamente pela diretora-geral da

DR. JOÃO EDUARDO NICOLUZZI À CASA TORNA.

OMS, Dra. Margaret Chan. O último caso registrado
na Índia foi o de uma menina de 2 anos, no dia 13
de janeiro de 2011, em West Bengal. Antes do país
ser certificado como livre da pólio, deve primeiro
passar mais dois anos sem registrar nenhum caso
da doença, que continua endêmica em três países:
Afeganistão, Nigéria e Paquistão.

INTERAC T EM DESTAQUE
BUSQUEMOS OS BONS MODOS, A INTEGRIDADE E A VERDADE EM QUALQUER SITUAÇÃO.

Q

uem nunca fez uma chantagenzinha em troca
de um favor? Quem não usou o tal “jeitinho
brasileiro” a seu favor? Será que existe o 0%
corrupto?
No Brasil, vivemos uma realidade paralela. Temos
as pessoas mais ricas e as mais pobres também, são
dois cenários que se contrapõem todos os dias. No
sinal o menino pede uma moeda, no plenário o
deputado desvia a verba. Estamos no momento da
ascensão, com a faca e o queijo na mão. Tem o pré-sal,
o destaque internacional e para o pobre falta 1 real.
Historicamente acompanhamos as grandes
fraudes que as quais o Brasil sofreu e sofre até hoje as
conseqüências. Será que a culpa toda é de quem está
no poder? Vamos nos colocar no lugar, será que você
com 1 milhão nas mãos e chances de arrecadar 10 mil
para sua mãe no hospital, não faria um bom desvio
de verba? É claro que lá no plenário o roubo é por
bem menos, e disso nós sabemos, mas não interessa
o motivo, os honestos e íntegros não deixam a
desejar, esses anônimos fazem grandes diferenças na
sociedade, salvam muitas vidas - inclusive, enquanto
os corruptos e corruptores eliminam as chances de
muitos viverem..., pasmem: matam muitos ao assim
proceder.
Nós erramos no simples, quando somos colocados
sob pressão procuramos um desvio, muitas vezes até
de conduta. O que parece é que essa mentalidade
preguiçosa entrou em nossas cabeças e agora se

necessita de um esforço muito grande para tirá-la.
Escutamos: “Não tem problema, é pouquinho mesmo,
eles roubam milhões”. Aí está o grande problema,
desde pequenos, no ciclo básico da educação somos
condicionados a troca, a chantagem, quem nunca
ouviu “Se você não fizer o que a mamãe falou,
vai ficar de castigo, não ganha o brinquedo.” Esse
condicionamento é carregado a vida toda e quando
chega o poder o desvio de conduta acontece.
A solução para tudo isso pode ser que nunca
encontremos, mas parados é que não dá para ficar.
Em vez de críticas aos “homens do poder”, deveríamos
(devemos) combater a corrupção pouco a pouco.
Começa em casa, aprendendo valores elevados
como respeito as pessoas e aos bens de uso comuns,
ensinado aos filhos pelo exemplo, formando uma
geração base com um bom caráter; depois na escola
colocando em prática tudo aquilo que aprendemos,
assim também na faculdade, no mercado de trabalho
e na vida em sociedade. Todos os
dias somos colocados em prova,
cabe a cada um decidir o futuro da
sua nação combatendo aos poucos
a desonestidade e a corrupção.
Busquemos então os bons modos,
a integridade e a verdade em
Manuella Costa Pires
qualquer situação.
Presidente 2011/12

O

filho à casa tornou. Foi esse o sentimento
ao recebermos o Dr. João Eduardo Nicoluzzi,
ex-bolsista da Fundação Rotária do ano de
1997/1998, pelo Rotary Club de Curitiba Oeste, para
proferir palestra durante a reunião de nº 2719, dia
07/02.
Dr. Nicoluzzi fez sua pós-graduação no Hospital
Saint Antoine Paris para aprendizado de transplante
hepático, transplante pancreático e tumores hepato-biliares. Em 1998 realizou mestrado em Transplantes na Université Paris XI.
Realizou também o primeiro transplante de
pâncreas do Paraná em 2001, o primeiro transplante
intervivos de pâncreas do Brasil em 2003 e o primeiro transpante intervivos com 2 doadores de fígado
do Brasil e América em 2011.
Nicoluzzi enfatizou a importância da continuade da oferte de Bolsas de Estudo pelo Rotary, pois

é uma atividade que realmente transforma a sociedade para melhor. O Dr. Nicoluzzi já efetuou mais de
300 transplantes no Paraná, todos através do SUS, o
que beneficiou mais de 1200 pessoas direta e indiretamente ligadas aos pacientes.
Parabéns Dr. Nicoluzzi. O Curitiba Oeste tem
grande orgulho do seu filho bolsista.

CURITIBA LESTE TAMBÉM DEBATEU SOBRE A CORRUPÇÃO

C

om a presença do Companheiro Sergio Luiz,
Presidente do Rotary Club de Curitiba Oeste, o
Rotary Club de Curitiba Leste debateu no último dia 08/02. “O Papel dos Rotary Club no Combate
à Corrupção”.
A reunião Presidida pelo Companheiro Gabriel
Abdalla Kahale, contou com a presença do Curador
da Fundação Rotária, Companheiro Antonio Hallage, de diversos Presidentes de outros Clubes, do Governador Assistente José Rendak e de vários outros
Companheiros de outros Clubes.
Ao final da exposição do Companheiro Sergio
Luiz, vários Companheiros presentes se manifestaram e deram seu apoio irrestrito ao movimento.

Após a reunião o Companheiro Sergio Luiz pode
trocar idéias com alguns dos presentes, inclusive
com o EGD Antonio Hallage, que está sensível e motivado com o movimento.
Mais Clubes do Distrito estão se preparando para
debater o assunto.
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MARINA APRESENTOU SUA GESTÃO À FRENTE DO ROTARACT

M

arina Pujol Buschmann, Presidente do
Rotaract Club de Curitiba Oeste, proferiu
palestra no Rotary Club de Curitiba Oeste,
neste último dia 14, discorrendo à respeito do incrível crescimento que o Clube que hoje lidera vem
apresentando.
O Rotaract subiu de 5 Companheiros para a marca incrível de 33 Companheiros nos últimos meses,
apresentando um vasto portfólio de projetos já executados e outros tantos por executar.
Marina abordou tema como Projetos em Maciei-

ra, Desenvolvimento do Quadro Associativo, Desenvolvimento Profissional e Pessoal, motios principais
para o crescimento do Clube, além de um laço muito
forte de Companheirismo e Amizade.
Para abrilhantar ainda mais a reunião, o Clube
contou com a Intercambista do Programa de Curta
Duração proveniente do México, Jessica Delgado
Serrano - Distrito 4180, pelo Rotary Club de Taxco
AC. Jessica contou que já foi Presidente do Rotaract
e atualmente sua mãe é presidente do Rotary.

CARNAVAL EM MACIEIRA

O

Interact e o Rotaract Club de Curitiba Oeste sileira. Depois de intensa atividade, os participantes
realizam em parceria um evento especial de se deliciaram com lanches e doces.
carnaval na comunidade rural da Macieira,
em Bocaiúva do Sul. A atividade aconteceu no último domingo (12) e reuniu cerca de 30 crianças da
localidade, que participaram de atividades lúdicas e
fizeram um animado grito de carnaval.
Os pequenos se divertiram com ações de confecção artesanal de máscaras e de carros de papelão,
usando de muita criatividade para desenhar, pintar
e recortar os objetos.
Além disso, fizeram a festa com confetes e serpentinas, no ritmo da tradicional comemoração bra

CASA CHEIA NA COMEMORAÇÃO DOS 54 ANOS DO CURITIBA OESTE

O

Rotary Club de Curitiba Oeste comemorou
seus 54 anos de relevantes serviços prestados
às comunidades locais, regionais e mundial,
neste último dia 28/02, na sede da Fundação da
Unidade Rotária, com a presença de grande número de Companheiros de outros Clubes. Após o início
da reunião, o Companheiro Presidente Sergio Luiz
convocou o Fundador do Clube, EGD Hilton Dácio
Trevisan, bem como, o Companheiro Luís Renato
de Queiroz, filho do 1º Presidente do Curitiba Oeste,
para liderarem o brinde e o “parabéns para você”
alusivos à data.
O EGD Roberto Karam proferiu palavras extremamente felizes sobre o passado, o presente e o
futuro, contextualizando a existência do Curitiba
Oeste dentro destes três prismas. O EGD Ivo Arzua
procedeu em seguida emocionada homenagem ao
primeiro presidente do Clube, Dr. Mário Augusto
de Queiroz, enfatizando que por onde passou, o Dr.
Mário espalhou sementes do servir e do amor. A homenagem póstuma se materializou com a presença
do filho Luís Renato de Queiroz.
O futuro Companheiro Tiago Ruppel, a ser
admtido no Clube na próxima reunião, entregou
singela lembrança do Companheiro Luís Renato. O
Presidente Sergio Luiz proferiu algumas palavras

enaltecendo os fundadores do Clube, lembrando
que sem este ato iluminado que tiveram, nada do
que o Curitiba Oeste já realizou existiria. “Os nossos
fundadores, com exceção do Companheiro Trevisan,
podem já estar falecidos, porém, jamais mortos,
pois vivem em cada obra que o Curitiba Oeste fez

ou fará enquanto existir”, enfatizou o presidente.
A reunião contou ainda com a honrosa presença do
Governador Romualdo Inckot, do Governador do
Distrito 4640 Edgar Behne, do Governador Eleito
Arlindo Venturim e, do Governador Indicado Luiz
Alberto Scorsin, do EGD Sergio Levy, Do EGD Roberto
Karam, da EGD Ilma Machado, do Presidente Orando
do Curitiba Rebouças, da Presidente Clemair do Colombo Centenário, da Presidente Eleita do Curitiba
Oeste Mariane, da Presidente indicada do Curitiba
Oeste Célida e do Presidente Eleito do RC Curitiba,
Eri Kunrath, representando o Clube padrinho.

