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Fevereiro  2012

REUNIÕES: 07/02 – 73,68%
                     14/02 – 76,31%
                     28/02 – 94,59%
     MÉDIA MENSAL -  81,52%

100% - Adélcio, Ana Cristina, Célida, Cleudo, 
Eliéte, Faoro, Gisele, Hamilton, Helena, Hermano, 
Humberto, Ilian, Ilma, Mariane, Maria de Lourdes, 
Machado, Nelson Ribas, Paulo Zordan, Preosck, 

Ranka, Sam, Scorsin, Sergio Luiz, Tarcísio, Vera, 
Sylvio, Trevisan.

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

ABRIL  2012

06  -   Gisele Titze Scorsin
11   -    Rubens C. Buschmann
23   -    Roberto Sotomaior Karam
29   -    Carlos Gilberto Machado
29   -    Ivo Arzua Pereira
 
Cônjuges
06 - Gisele Titze Scorsin / Luiz Alberto Scorsin
13 - Daniel Rodrigues Machado /  Ilma Brandalize
20 - Isis Monte Serrat  / Paulo de Tarso Monte Serrat
23 - Nilda Machado   / Carlos Gilberto Machado
 
Filhos
02 - Deborah    Sergio Luiz Sottomaior Pereira
05 - Juliane    Roberto Elizeu Preosck
05 - Juliane    Helmuth Kampmann
09 -  Luiz Alfredo    Luiz Renato Abreu Mäder
10 - Elizabeth    Rubens C. Buschmann
11 - Plinio Luiz    Ivo Arzua Pereira

12  - Mayra    José Maria de Moura Pedrosa
15 - Amanda    Ana Cristina G. M. da Silva
21 - Cláudio Luiz    Luiz Renato Abreu Mäder
24  - João Antonio    Hilton Dacio Trevisan
24  - João Antonio    Edla Trevisan
24 - Roberto    Edla Trevisan
24  - Roberto    Omar Rachid Fatuch
24 - Roberto    Hilton Dacio Trevisan
24 - Roberto    João Edegar Bandeira de Assis
25 - Eliane    Terezinha Guides
25 - Eliane    Lázaro de Melo Guides
26 -  Daniele    Ilma Brandalize Machado
26 - Iara     Wanda Bueno
27 - Maria Eliza    Vera Maria Schettini
29 - Gustavo    Sergio Luiz Sottomaior Pereira
 
 Posses
12 - Rubens C. Buschmann    24 anos [ 1988 ]
13 - Amaury Caron dos Anjos    41 anos [ 1971 ]
28 -  Nelson Luiz Ribas    14 anos [ 1998 ]

1. É a verdade?
2. É justo para todos os interessados?
3. Criará boa vontade e melhores amizades?
4. Será Benéfico para todos os interessados?

Atualmente reconhecemos a palavra “antivírus” 
como um programa de computador, geralmente 
usado para coibir ou desinstalar os chamados “ví-

rus de computador”, tão disseminados nos dias de hoje. 
Praticamente é impossível se utilizar de um com-
putador com acesso à internet sem lançar 
mão dessas imprescindíveis ferramen-
tas, sob pena de ver todos os seus 
dados sumirem, como num passe 
de mágica, por dentre os nossos 
dedos. Conversando com o EGD Ivo 
Arzua Pereira, ele fez a analogia 
de que a Prova Quádrupla seria um 
“antivírus” contra a corrupção, quer 
para coibi-la, quer para extirpá-la. Que se 
disseminássemos com mais vigor e entusiasmo 
essa verdadeira arma contra tudo que representa o mal, 
poderíamos mudar a incômoda face corrupta que nosso 
País apresenta atualmente, viabilizando a frase “Ordem e 
Progresso”, estampada em nosso Pavilhão Nacional.

Pensando bem, isso deveria ser corriqueiro entre nós 
rotarianos, pois ao sermos admitidos em Rotary, compro-
metemo-nos a nos submeter em todos os momentos, à 
Prova Quádrupla Rotária para que nossas ideias, pala-
vras e ações sejam sempre verdadeiras, justas, amigáveis 
e benéficas. Cada um de nós deveria ser professor e dis-
seminador desse teste, tal qual Herbert J. Taylor o fez em 

1932, para salvar a empresa “Club Aluminium Products 
Company” da falência.

O texto foi um sucesso, pois não apontava o que os 
funcionários daquela empresa deveriam fazer, mas sim, 
apresentava-se em forma de perguntas para que racioci-
nassem por eles próprios e deduzissem se estavam certos 
ou não. Em 1944, Taylor assumiu a vice-presidência do RI 
e, naquela ocasião, em nome da “Aluminium”, entregou 
os direitos autorais da Prova Quádrupla ao RI.

Devemos, além de propagar a Prova Quá-
drupla, reconhecer todo aquele pautar 

sua vida, seus negócios e seus anseios 
por ela. 

Devemos divulgar maciça-
mente todas as situações reais em 
que a Prova Quádrupla proporcio-

nou de forma inequívoca a paz e o 
bem. Devemos alardear com grande 

estrondo cada vida que foi salva, cada 
empresa que foi reerguida, cada situação 

de paz que foi conquistada ou mantida, cada ato de 
corrupção que foi evitado, enfim, cada momento em que 
a Prova Quádrupla evitou o pior e fez emergir o melhor 
em nossa vida cotidiana.

Alguns não têm disposição para lutar contra cor-
ruptos e contra corruptores, mas com 
certeza todos têm a capacidade de uti-
lizar e propagar este “antivírus” em sua 
família e em seu círculo de atuação e de 
amizade.

Prova Quádrupla – Antivirus contra corrupção

Sergio Luiz Sottomaior 
Pres. 2011-2012



N O T Í C I A  E M  F O C OR O T A R Y  I N T E R N A C I O N A L

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

FEVEREIRO  -  FOI MÊS DA COMPREENSÃO MUNDIAL

Em um aniversário normalmente desejamos 
paz, amor, saúde e muitos anos de vida. E o que 
podemos desejar a um clube de Rotary no seu 

aniversário?
Pois, eu desejo muitos projetos, muitos 

intercambistas pelo mundo todo, que a poliomelite 
seja erradicada, companheirismo, novos compa-
nheiros, crescimento, parcerias entre clubes, entre 
Rotary/Rotaract/Interact e acima de tudo, um dese-
jo eterno de SERVIR.

O Rotary Clube de Curitiba Oeste e Rotary Inter-
nacional fizeram aniversário no mesmo mês, no Mês 
da Compreensão Mundial. Não vejo tema melhor 
para comemorar essas datas que um tema que refli-

ta o que buscamos em nossas ações. Usamos nosso 
conhecimento, nossa profissão e nossa liderança por 
um mundo melhor, agimos localmente, mas sem 
esquecer que representamos um desejo global de 
um mundo melhor.

Meu último desejo é que 
Rotary continue crescendo mun-
dialmente e que nossos valores e 
vontades continuem semeando 
o mundo.

Parabéns!
“Vivendo Rotaract - Transformando 

Pessoas” Marina Pujol Buschmann
 Pres. 2011-2012

Na última quinta-feira dia 1º de março, Curitiba 
recebeu a visita do secretário-geral e diretor 
executivo (CEO) do Rotary International e da 

Fundação Rotária, John Hewko.
Hewko foi recebido por grande número de in-

tegrantes da Familia Rotária no Aeroporto Interna-
cional Afonso Pena e à noite foi homenageado com 
jantar que aconteceu na Sociedade Morgenau.

Na ocasião, John Hewko participou da assina-
tura de protocolo de intenções estabelecido pelo 
Rotary International com a SANEPAR, Cia de Sane-
amento do Paraná. No evento, estiveram presentes 
representantes dos distritos 4710, 4630, 4640 do 
Paraná e 4740, 4650, 4651 do vizinho estado de 
Santa Catarina, além dos rotarianos, rotaractianos, 
interactianos e familiares do Distrito 4730, liderados 
pelo Governador Romualdo Inckot, perfazendo mais 
de 500 participantes. Por sua origem ucraniana, 

o Secretário Hewko foi presenteado com show de 
danças típicas da região, que arrancou entusiásticos 
aplausos de todos os presentes.

O Curitiba Oeste se fez representar pelos Com-
panheiros Bandeira, Maria de Lourdes e Mário, Vera, 
Sergio e Marta, Cleudo, Salamuni, Scorsin, Gisele, 
Karam, Faoro e Marisa, além do Companheiro André 
Felipe do Rotaract Club de Curitiba Oeste.

JOHN HEWKO EM CURITIBA

O Rotary Club de Curitiba Fraterna realizou no 
dia 13/03, reunião conjunta com o Rotary 
Club de Curitiba Oeste, na sede da Fundação 

da Unidade Rotária - FUR, em clima de grande con-
fraternização e companheirismo, para a qual com-
pareceram 70 sócios. O Companheiro Sergio Luiz do 
Curitiba Oeste, na qualidade de Presidente do Clube 
Anfitrião, iniciou a reunião agradecendo a presença 
dos Companheiros do Fraterna e explicando que a 
partir do Companheirismo é que se pode ampliar as 
ações do servir em Rotary.

Logo a seguir o Presidente Sergio passou a presi-
dência da reunião para o Companheiro Dalton Ortiz, 
Presidente do Curitiba Fraterna. Em rápidas palavras 
o Presidente Ortiz explanou sobre as condições de 
fundação deste Clube, que ainda não completou 1 
ano de existência, dizendo ter a plena certeza que 
um dia o Fraterna também estará na condição de 
somar mais de meio século de existência, como é o 
caso do Curitiba Oeste.

Passando a palavra para o Companheiro João 
Alexandre, protocolo do Fraterna, o mesmo leu o 
currículo do Palestrante do dia, o Presidente Eleito 
do Rotaract Club de Curitiba Oeste, André Felipe Pe-
reira Martins e o convidou para usar a palavra.

O Companheiro André com grande propriedade 
e oratória impecável, relembrou a fundação do 1º 
rotaract no mundo, a 44 anos atrás e salientou a 
ação visionário do Curitiba Oeste em fundar o seu 
Rotaract poucos anos após este fato. Falou sobre 
como alguns rotarianos encaram o rotaract e con-
clamou a todos a encarar o mesmo como Rotary em 
Ação, pori é daí que provém o nome Rotaract.

O Companheiro Presidente Ortiz retomou a pa-
lavra parabenizando a palestra do Companheiro 
André. Em seguida ofereceu ao Presidente Sergio 
um cheque simbólico de mil dólares rotários, a qual 
o Curitiba Fraterna depositará para a Fundação 
Rotária, em homenagem à esta reunião conjunta.

A seguir pediu ao Companheiro EGD Dionísio que 
tecesse alguns comentários sobre a fundação do Fra-
terna, o que o fez com eloquência e alegria.

Ao receber a Presidência da reunião do Presi-
dente Ortiz, o Presidente Sergio retribuiu o gesto 
feito pelo Fraterna, oferecendo também um cheque 
smbólico de mil dólares a serem depositados para a 
Fundação Rotária.

A seguir pediu ao Companheiro GID, Scorsin, que 
fizesse a entrega de um Certificado de Participação 
ao Companheiro André pela sua brilhante palestra.

Também pediu ao Companheiro GED Venturim 
que efetuasse a entrega de certificado pela partici-
pação do Curitiba Fraterna na reunião conjunta que 
estava terminando.

O Companheiro Sergio ainda homenageou o 
EGD Dimmer Webber pelo dia Internacional das 
Mulheres, uma vez que o mesmo era membro da 
Comissão de Legislação na Convenção de Singapura, 
ocasião em que o ingresso de mulheres ao Rotary foi 
franqueado.

Ao final da reunião, com grande orgulho, prin-
cipalmente por se tratar do Dia do Rotaract, o Presi-
dente Sergio Luiz assinou o Formulário do Concurso 
Instrumento de Mudança, referente às atividades 
exercidas pelo Rotaract Club de Curitiba Oeste, as 
quais cumpriram os 10 itens previstos naquele for-
mulário.

FRATERNA E CURITIBA OESTE EM REUNIÃO CONJUNTA



A Promotora Carla Moretto Maccarini, promo-
tora do Ministério Público do Paraná, proferiu 
palestra no dia 20/03, em nosso clube sob o 

tema  “O que você tem a ver com a corrupção?”.
O tema atraiu muitos Companheiros de outros 

Clubes, incluindo os Presidentes Wesley Curi e Edu-
ardo Fernandes do Curitiba Mercês e Campo Largo 
Centro respectivamente, além de um ótimo número 
de convidados, incluindo participantes de movimen-
tos tais como o “Acorda Cidadão” e “O Dia do Basta”.

A Dra. Carla Maccarini abordou o preocupante 
tema, salientando que a corrupção tem raízes pro-
fundas e que muitas vezes fazem parte da educação 
de nossas crianças, tanto no seio familiar quanto 
em ambiente escolar. Também enfatizou que uma 
Eintidade que tem a credibilidade e a capilaridade 
do Rotary, tem muito a colaborar no Combate à 

Corrupção.
O Curitiba Oeste está elaborando um proje-

to para estimular o professor a fazer parte dessa 
campanha! Vamos ensinar às nossas crianças que a 
corrupção é uma armadilha. Esperto é quem não cai 
nela!

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

MINISTÉRIO PÚBLICO FOI AO CURITIBA OESTE FESTIVA EM CARAMBEÍ FOI HISTÓRICA

A seguir pediu ao Companheiro EGD Dionísio que 
tecesse alguns comentários sobre a fundação do Fra-
terna, o que o fez com eloquência e alegria.

Ao receber a Presidência da reunião do Presi-
dente Ortiz, o Presidente Sergio retribuiu o gesto 
feito pelo Fraterna, oferecendo também um cheque 
smbólico de mil dólares a serem depositados para a 
Fundação Rotária.

A seguir pediu ao Companheiro GID, Scorsin, que 
fizesse a entrega de um Certificado de Participação 
ao Companheiro André pela sua brilhante palestra.

Também pediu ao Companheiro GED Venturim 
que efetuasse a entrega de certificado pela partici-
pação do Curitiba Fraterna na reunião conjunta que 
estava terminando.

O Companheiro Sergio ainda homenageou o 
EGD Dimmer Webber pelo dia Internacional das 
Mulheres, uma vez que o mesmo era membro da 
Comissão de Legislação na Convenção de Singapura, 
ocasião em que o ingresso de mulheres ao Rotary foi 
franqueado.

Ao final da reunião, com grande orgulho, prin-
cipalmente por se tratar do Dia do Rotaract, o Presi-
dente Sergio Luiz assinou o Formulário do Concurso 
Instrumento de Mudança, referente às atividades 
exercidas pelo Rotaract Club de Curitiba Oeste, as 
quais cumpriram os 10 itens previstos naquele for-
mulário.

Emocionante, prestigiada, culturalmente im-
pecável, agradável e significativa, são alguns 
dos adjetivos que se pode usar para descrever 

a reunião conjunta do dia 24/03, entre o Rotary Club 
de Carambeí e o Rotary Club de Curitiba Oeste, que 
ocorreu nas dependências do Parque Histórico de 
Carambeí, na cidade de Carambeí, com a participa-
ção de mais de 100 pessoas.

Chegando em Carambeí, já esperavam por nós 
o casal Governador Romualdo e Sueli, além de um 
casal de jovens paramentados com trajes típicos da 
Holanda. Ao chegarmos fomos visitar o museu do 
parque histórico, no qual pudemos conhecer casas 
antigas com suas mobílias, utensílios e ferramentas, 
além de uma cidade em miniatura muito bonita, que 
mostra como os pioneiros viviam nas redondezas.

Em seguida, ao meio dia, o Presidente do Rotary 
Club de Carambeí, Marcelo Itamar da Costa deu 
início à reunião, onde o Pres. Sergio agradeceu a 
presença de todos, enalteceu o ato histórico que se 
estava protagonizando e ofereceu uma flâmula do 
Curitiba Oeste ao Presidente Marcelo. 

Homenageando os 100 Anos da Imigração Ho-
landesa, Os Presidentes Marcelo e Sergio oferece-
ram um diploma à APH, reconhecendo o progresso 
trazido ao Paraná pelos imigrantes holandeses, 
bem como, o estreitamento de laços entre Brasil e 
Holanda. 

No evento estavam representados, além dos 
Clubes anfitriões, os Rotary Clubs de Curitiba, Mer-
cês, Santa Felicidade, Portão, Araucária e Campo 
Largo Centro, bem como o Rotaract Club de Curitiba 
Oeste.

Delphine DeWolf, intercambista hospedada 
pelo Rotary Club de Curitiba Oeste nesta ges-
tão (2011/2012), fez palestra no último dia 

27, sobre seu país - a Bélgica.
Por ser uma reunião festiva com os Cõnjuges e o 

tema atrair muito interesse, novamente o Curitiba 
Oeste teve uma reunião com casa cheia, atraindo 

Companheiros de outros Clubes inclusive.
Delphine abordou temas geográficos, políticos, 

turísticos, gastronômicos, econômicos e pessoais 
em sua palestra, sendo a mesma muito aplaudida 
pelos presentes ao final. Foi então que a mesma re-
cebeu do Presidente do Rotaract Clib de Curitiba o 
certificado de participação na reunião e posou com 
um dos seus pais brasileiros para a foto.

DELPHINE APRESENTA SEU PAÍS   AO CURITIBA OESTE



N O T Í C I A  E M  F O C OR O T A R Y  I N T E R N A C I O N A L

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

FEVEREIRO  -  FOI MÊS DA COMPREENSÃO MUNDIAL

Em um aniversário normalmente desejamos 
paz, amor, saúde e muitos anos de vida. E o que 
podemos desejar a um clube de Rotary no seu 

aniversário?
Pois, eu desejo muitos projetos, muitos 

intercambistas pelo mundo todo, que a poliomelite 
seja erradicada, companheirismo, novos compa-
nheiros, crescimento, parcerias entre clubes, entre 
Rotary/Rotaract/Interact e acima de tudo, um dese-
jo eterno de SERVIR.

O Rotary Clube de Curitiba Oeste e Rotary Inter-
nacional fizeram aniversário no mesmo mês, no Mês 
da Compreensão Mundial. Não vejo tema melhor 
para comemorar essas datas que um tema que refli-

ta o que buscamos em nossas ações. Usamos nosso 
conhecimento, nossa profissão e nossa liderança por 
um mundo melhor, agimos localmente, mas sem 
esquecer que representamos um desejo global de 
um mundo melhor.

Meu último desejo é que 
Rotary continue crescendo mun-
dialmente e que nossos valores e 
vontades continuem semeando 
o mundo.

Parabéns!
“Vivendo Rotaract - Transformando 

Pessoas” Marina Pujol Buschmann
 Pres. 2011-2012

Na última quinta-feira dia 1º de março, Curitiba 
recebeu a visita do secretário-geral e diretor 
executivo (CEO) do Rotary International e da 

Fundação Rotária, John Hewko.
Hewko foi recebido por grande número de in-

tegrantes da Familia Rotária no Aeroporto Interna-
cional Afonso Pena e à noite foi homenageado com 
jantar que aconteceu na Sociedade Morgenau.

Na ocasião, John Hewko participou da assina-
tura de protocolo de intenções estabelecido pelo 
Rotary International com a SANEPAR, Cia de Sane-
amento do Paraná. No evento, estiveram presentes 
representantes dos distritos 4710, 4630, 4640 do 
Paraná e 4740, 4650, 4651 do vizinho estado de 
Santa Catarina, além dos rotarianos, rotaractianos, 
interactianos e familiares do Distrito 4730, liderados 
pelo Governador Romualdo Inckot, perfazendo mais 
de 500 participantes. Por sua origem ucraniana, 

o Secretário Hewko foi presenteado com show de 
danças típicas da região, que arrancou entusiásticos 
aplausos de todos os presentes.

O Curitiba Oeste se fez representar pelos Com-
panheiros Bandeira, Maria de Lourdes e Mário, Vera, 
Sergio e Marta, Cleudo, Salamuni, Scorsin, Gisele, 
Karam, Faoro e Marisa, além do Companheiro André 
Felipe do Rotaract Club de Curitiba Oeste.

JOHN HEWKO EM CURITIBA

O Rotary Club de Curitiba Fraterna realizou no 
dia 13/03, reunião conjunta com o Rotary 
Club de Curitiba Oeste, na sede da Fundação 

da Unidade Rotária - FUR, em clima de grande con-
fraternização e companheirismo, para a qual com-
pareceram 70 sócios. O Companheiro Sergio Luiz do 
Curitiba Oeste, na qualidade de Presidente do Clube 
Anfitrião, iniciou a reunião agradecendo a presença 
dos Companheiros do Fraterna e explicando que a 
partir do Companheirismo é que se pode ampliar as 
ações do servir em Rotary.

Logo a seguir o Presidente Sergio passou a presi-
dência da reunião para o Companheiro Dalton Ortiz, 
Presidente do Curitiba Fraterna. Em rápidas palavras 
o Presidente Ortiz explanou sobre as condições de 
fundação deste Clube, que ainda não completou 1 
ano de existência, dizendo ter a plena certeza que 
um dia o Fraterna também estará na condição de 
somar mais de meio século de existência, como é o 
caso do Curitiba Oeste.

Passando a palavra para o Companheiro João 
Alexandre, protocolo do Fraterna, o mesmo leu o 
currículo do Palestrante do dia, o Presidente Eleito 
do Rotaract Club de Curitiba Oeste, André Felipe Pe-
reira Martins e o convidou para usar a palavra.

O Companheiro André com grande propriedade 
e oratória impecável, relembrou a fundação do 1º 
rotaract no mundo, a 44 anos atrás e salientou a 
ação visionário do Curitiba Oeste em fundar o seu 
Rotaract poucos anos após este fato. Falou sobre 
como alguns rotarianos encaram o rotaract e con-
clamou a todos a encarar o mesmo como Rotary em 
Ação, pori é daí que provém o nome Rotaract.

O Companheiro Presidente Ortiz retomou a pa-
lavra parabenizando a palestra do Companheiro 
André. Em seguida ofereceu ao Presidente Sergio 
um cheque simbólico de mil dólares rotários, a qual 
o Curitiba Fraterna depositará para a Fundação 
Rotária, em homenagem à esta reunião conjunta.

A seguir pediu ao Companheiro EGD Dionísio que 
tecesse alguns comentários sobre a fundação do Fra-
terna, o que o fez com eloquência e alegria.

Ao receber a Presidência da reunião do Presi-
dente Ortiz, o Presidente Sergio retribuiu o gesto 
feito pelo Fraterna, oferecendo também um cheque 
smbólico de mil dólares a serem depositados para a 
Fundação Rotária.

A seguir pediu ao Companheiro GID, Scorsin, que 
fizesse a entrega de um Certificado de Participação 
ao Companheiro André pela sua brilhante palestra.

Também pediu ao Companheiro GED Venturim 
que efetuasse a entrega de certificado pela partici-
pação do Curitiba Fraterna na reunião conjunta que 
estava terminando.

O Companheiro Sergio ainda homenageou o 
EGD Dimmer Webber pelo dia Internacional das 
Mulheres, uma vez que o mesmo era membro da 
Comissão de Legislação na Convenção de Singapura, 
ocasião em que o ingresso de mulheres ao Rotary foi 
franqueado.

Ao final da reunião, com grande orgulho, prin-
cipalmente por se tratar do Dia do Rotaract, o Presi-
dente Sergio Luiz assinou o Formulário do Concurso 
Instrumento de Mudança, referente às atividades 
exercidas pelo Rotaract Club de Curitiba Oeste, as 
quais cumpriram os 10 itens previstos naquele for-
mulário.

FRATERNA E CURITIBA OESTE EM REUNIÃO CONJUNTA



A Promotora Carla Moretto Maccarini, promo-
tora do Ministério Público do Paraná, proferiu 
palestra no dia 20/03, em nosso clube sob o 

tema  “O que você tem a ver com a corrupção?”.
O tema atraiu muitos Companheiros de outros 

Clubes, incluindo os Presidentes Wesley Curi e Edu-
ardo Fernandes do Curitiba Mercês e Campo Largo 
Centro respectivamente, além de um ótimo número 
de convidados, incluindo participantes de movimen-
tos tais como o “Acorda Cidadão” e “O Dia do Basta”.

A Dra. Carla Maccarini abordou o preocupante 
tema, salientando que a corrupção tem raízes pro-
fundas e que muitas vezes fazem parte da educação 
de nossas crianças, tanto no seio familiar quanto 
em ambiente escolar. Também enfatizou que uma 
Eintidade que tem a credibilidade e a capilaridade 
do Rotary, tem muito a colaborar no Combate à 

Corrupção.
O Curitiba Oeste está elaborando um proje-

to para estimular o professor a fazer parte dessa 
campanha! Vamos ensinar às nossas crianças que a 
corrupção é uma armadilha. Esperto é quem não cai 
nela!

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

MINISTÉRIO PÚBLICO FOI AO CURITIBA OESTE FESTIVA EM CARAMBEÍ FOI HISTÓRICA

A seguir pediu ao Companheiro EGD Dionísio que 
tecesse alguns comentários sobre a fundação do Fra-
terna, o que o fez com eloquência e alegria.

Ao receber a Presidência da reunião do Presi-
dente Ortiz, o Presidente Sergio retribuiu o gesto 
feito pelo Fraterna, oferecendo também um cheque 
smbólico de mil dólares a serem depositados para a 
Fundação Rotária.

A seguir pediu ao Companheiro GID, Scorsin, que 
fizesse a entrega de um Certificado de Participação 
ao Companheiro André pela sua brilhante palestra.

Também pediu ao Companheiro GED Venturim 
que efetuasse a entrega de certificado pela partici-
pação do Curitiba Fraterna na reunião conjunta que 
estava terminando.

O Companheiro Sergio ainda homenageou o 
EGD Dimmer Webber pelo dia Internacional das 
Mulheres, uma vez que o mesmo era membro da 
Comissão de Legislação na Convenção de Singapura, 
ocasião em que o ingresso de mulheres ao Rotary foi 
franqueado.

Ao final da reunião, com grande orgulho, prin-
cipalmente por se tratar do Dia do Rotaract, o Presi-
dente Sergio Luiz assinou o Formulário do Concurso 
Instrumento de Mudança, referente às atividades 
exercidas pelo Rotaract Club de Curitiba Oeste, as 
quais cumpriram os 10 itens previstos naquele for-
mulário.

Emocionante, prestigiada, culturalmente im-
pecável, agradável e significativa, são alguns 
dos adjetivos que se pode usar para descrever 

a reunião conjunta do dia 24/03, entre o Rotary Club 
de Carambeí e o Rotary Club de Curitiba Oeste, que 
ocorreu nas dependências do Parque Histórico de 
Carambeí, na cidade de Carambeí, com a participa-
ção de mais de 100 pessoas.

Chegando em Carambeí, já esperavam por nós 
o casal Governador Romualdo e Sueli, além de um 
casal de jovens paramentados com trajes típicos da 
Holanda. Ao chegarmos fomos visitar o museu do 
parque histórico, no qual pudemos conhecer casas 
antigas com suas mobílias, utensílios e ferramentas, 
além de uma cidade em miniatura muito bonita, que 
mostra como os pioneiros viviam nas redondezas.

Em seguida, ao meio dia, o Presidente do Rotary 
Club de Carambeí, Marcelo Itamar da Costa deu 
início à reunião, onde o Pres. Sergio agradeceu a 
presença de todos, enalteceu o ato histórico que se 
estava protagonizando e ofereceu uma flâmula do 
Curitiba Oeste ao Presidente Marcelo. 

Homenageando os 100 Anos da Imigração Ho-
landesa, Os Presidentes Marcelo e Sergio oferece-
ram um diploma à APH, reconhecendo o progresso 
trazido ao Paraná pelos imigrantes holandeses, 
bem como, o estreitamento de laços entre Brasil e 
Holanda. 

No evento estavam representados, além dos 
Clubes anfitriões, os Rotary Clubs de Curitiba, Mer-
cês, Santa Felicidade, Portão, Araucária e Campo 
Largo Centro, bem como o Rotaract Club de Curitiba 
Oeste.

Delphine DeWolf, intercambista hospedada 
pelo Rotary Club de Curitiba Oeste nesta ges-
tão (2011/2012), fez palestra no último dia 

27, sobre seu país - a Bélgica.
Por ser uma reunião festiva com os Cõnjuges e o 

tema atrair muito interesse, novamente o Curitiba 
Oeste teve uma reunião com casa cheia, atraindo 

Companheiros de outros Clubes inclusive.
Delphine abordou temas geográficos, políticos, 

turísticos, gastronômicos, econômicos e pessoais 
em sua palestra, sendo a mesma muito aplaudida 
pelos presentes ao final. Foi então que a mesma re-
cebeu do Presidente do Rotaract Clib de Curitiba o 
certificado de participação na reunião e posou com 
um dos seus pais brasileiros para a foto.

DELPHINE APRESENTA SEU PAÍS   AO CURITIBA OESTE
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Fevereiro  2012

REUNIÕES: 07/02 – 73,68%
                     14/02 – 76,31%
                     28/02 – 94,59%
     MÉDIA MENSAL -  81,52%

100% - Adélcio, Ana Cristina, Célida, Cleudo, 
Eliéte, Faoro, Gisele, Hamilton, Helena, Hermano, 
Humberto, Ilian, Ilma, Mariane, Maria de Lourdes, 
Machado, Nelson Ribas, Paulo Zordan, Preosck, 

Ranka, Sam, Scorsin, Sergio Luiz, Tarcísio, Vera, 
Sylvio, Trevisan.

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

ABRIL  2012

06  -   Gisele Titze Scorsin
11   -    Rubens C. Buschmann
23   -    Roberto Sotomaior Karam
29   -    Carlos Gilberto Machado
29   -    Ivo Arzua Pereira
 
Cônjuges
06 - Gisele Titze Scorsin / Luiz Alberto Scorsin
13 - Daniel Rodrigues Machado /  Ilma Brandalize
20 - Isis Monte Serrat  / Paulo de Tarso Monte Serrat
23 - Nilda Machado   / Carlos Gilberto Machado
 
Filhos
02 - Deborah    Sergio Luiz Sottomaior Pereira
05 - Juliane    Roberto Elizeu Preosck
05 - Juliane    Helmuth Kampmann
09 -  Luiz Alfredo    Luiz Renato Abreu Mäder
10 - Elizabeth    Rubens C. Buschmann
11 - Plinio Luiz    Ivo Arzua Pereira

12  - Mayra    José Maria de Moura Pedrosa
15 - Amanda    Ana Cristina G. M. da Silva
21 - Cláudio Luiz    Luiz Renato Abreu Mäder
24  - João Antonio    Hilton Dacio Trevisan
24  - João Antonio    Edla Trevisan
24 - Roberto    Edla Trevisan
24  - Roberto    Omar Rachid Fatuch
24 - Roberto    Hilton Dacio Trevisan
24 - Roberto    João Edegar Bandeira de Assis
25 - Eliane    Terezinha Guides
25 - Eliane    Lázaro de Melo Guides
26 -  Daniele    Ilma Brandalize Machado
26 - Iara     Wanda Bueno
27 - Maria Eliza    Vera Maria Schettini
29 - Gustavo    Sergio Luiz Sottomaior Pereira
 
 Posses
12 - Rubens C. Buschmann    24 anos [ 1988 ]
13 - Amaury Caron dos Anjos    41 anos [ 1971 ]
28 -  Nelson Luiz Ribas    14 anos [ 1998 ]

1. É a verdade?
2. É justo para todos os interessados?
3. Criará boa vontade e melhores amizades?
4. Será Benéfico para todos os interessados?

Atualmente reconhecemos a palavra “antivírus” 
como um programa de computador, geralmente 
usado para coibir ou desinstalar os chamados “ví-

rus de computador”, tão disseminados nos dias de hoje. 
Praticamente é impossível se utilizar de um com-
putador com acesso à internet sem lançar 
mão dessas imprescindíveis ferramen-
tas, sob pena de ver todos os seus 
dados sumirem, como num passe 
de mágica, por dentre os nossos 
dedos. Conversando com o EGD Ivo 
Arzua Pereira, ele fez a analogia 
de que a Prova Quádrupla seria um 
“antivírus” contra a corrupção, quer 
para coibi-la, quer para extirpá-la. Que se 
disseminássemos com mais vigor e entusiasmo 
essa verdadeira arma contra tudo que representa o mal, 
poderíamos mudar a incômoda face corrupta que nosso 
País apresenta atualmente, viabilizando a frase “Ordem e 
Progresso”, estampada em nosso Pavilhão Nacional.

Pensando bem, isso deveria ser corriqueiro entre nós 
rotarianos, pois ao sermos admitidos em Rotary, compro-
metemo-nos a nos submeter em todos os momentos, à 
Prova Quádrupla Rotária para que nossas ideias, pala-
vras e ações sejam sempre verdadeiras, justas, amigáveis 
e benéficas. Cada um de nós deveria ser professor e dis-
seminador desse teste, tal qual Herbert J. Taylor o fez em 

1932, para salvar a empresa “Club Aluminium Products 
Company” da falência.

O texto foi um sucesso, pois não apontava o que os 
funcionários daquela empresa deveriam fazer, mas sim, 
apresentava-se em forma de perguntas para que racioci-
nassem por eles próprios e deduzissem se estavam certos 
ou não. Em 1944, Taylor assumiu a vice-presidência do RI 
e, naquela ocasião, em nome da “Aluminium”, entregou 
os direitos autorais da Prova Quádrupla ao RI.

Devemos, além de propagar a Prova Quá-
drupla, reconhecer todo aquele pautar 

sua vida, seus negócios e seus anseios 
por ela. 

Devemos divulgar maciça-
mente todas as situações reais em 
que a Prova Quádrupla proporcio-

nou de forma inequívoca a paz e o 
bem. Devemos alardear com grande 

estrondo cada vida que foi salva, cada 
empresa que foi reerguida, cada situação 

de paz que foi conquistada ou mantida, cada ato de 
corrupção que foi evitado, enfim, cada momento em que 
a Prova Quádrupla evitou o pior e fez emergir o melhor 
em nossa vida cotidiana.

Alguns não têm disposição para lutar contra cor-
ruptos e contra corruptores, mas com 
certeza todos têm a capacidade de uti-
lizar e propagar este “antivírus” em sua 
família e em seu círculo de atuação e de 
amizade.

Prova Quádrupla – Antivirus contra corrupção

Sergio Luiz Sottomaior 
Pres. 2011-2012


