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Cônjuges
02 - Luiz Alberto Scorsin / Gisele Titze Scorsin
18 - Saionara Daiprai / José Paulo Pegoraro Filho
21 - Andréa H. Moraes Ribas / Nelson Luiz Ribas

04 - Suzana Clotilde / Paulo de Tarso Monte Serrat
06 - André / Estefano Ulandowski
06 - André / Vicente Tarcísio Machado
07 - Diana / David Cezar Titton
12 - Rubens / Rubens Pereira Garrido Portella
13 - Ana Gabriela Volpi / Adelcio Luiz Volpi
13 - Mário / Lázaro de Melo Guides
13 - Regina / Ivo Arzua Pereira
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30 - Catarina Maria / Hilton Dacio Trevisan

Filhos
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03 - Rosa Ymara / José Maria P. L. de Moura Pedrosa

Posse
06 - Rubens P. G. Portella - 26 anos [ 1986 ]
26 - Sylvio M. Machado - 14 anos [ 1998 ]
30 - Helena de Castro Licheski - 6 anos [ 2006 ]
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13 - Newton Dan Faoro
18 - Helena de Castro Licheski
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25 - Amaury Caron dos Anjos
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Há sempre alguém disposto a estender a mão

Q

uem já passou por momentos
desesperadores, daqueles em que parece
que o mundo vai desabar, também sabe
que o apoio, o alento e a mão estendida, chegam de
várias formas e vem de diversas direções.
Dentre essas manifestações de carinho, apoio e
ajuda efetiva, sempre há uma, ou mais, que chega
causando surpresa, uma vez que acontece de
forma totalmente inesperada, de gente que nem a
imaginação mais fértil poderia supor.
Suporte desse tipo é que faz crer
que a humanidade, na mais bela
concepção da palavra, ainda está
presente nos corações e mentes
de muita gente e que o exército
do bem é silencioso, mas não
omisso.
Dentro desta visão, os
Clubes de Rotary são mestres em
surpreender ao apoiar pessoas que
nem sequer sabem de suas existências.
Pessoas que só poderão agradecer pelo simples
fato de sobreviverem ao caos e poderem continuar
lutando pelas suas próprias vidas.
E Rotary não salva apenas pessoas miseráveis,
sem cultura e sem apoio. Rotary salva inclusive,
Rotarianos. Pessoas antes mortas e secas por
dentro que experimentam através da ação dos
Clubes o prazer e a vibração de semear a paz,
desfazer discórdias, salvar vidas e promover
uma transformação cultural e profissional em
comunidades, a ponto de que esses Rotarianos

passem a formar grupos fortes, ativos e efetivos,
que proporcionam ação, fé num futuro melhor e
esperança de poder transformar a realidade do
planeta.
Esses Rotarianos que experimentaram o fundo
do poço e agora atuam como arautos da esperança,
do amor e da alegria de servir, certamente são
aqueles que mais se orgulham de pertencer a esta
grandiosa e espetacular organização. Aqueles
que passaram a ter objetivos, visão de
futuro, disposição para alcançar
metas inimagináveis e almejar
conquistas antes impossíveis.
Se hoje você passa por
alguma dificuldade, seja ela
qual for, olhe em volta. Veja
que no seu Clube há pessoas
que estarão ao seu lado. Pessoas
dispostas a te conhecer melhor e te
apoiar no que for preciso. Pessoas que
você nem sequer sonha, certamente irão lhe
oferecer a mão. Porque isso é Rotary e assim são os
Rotarianos.
Quanto mais conhecermos Rotary, mais nos
orgulharemos e quanto mais nos orgulharmos,
mais nós realizaremos, cumprindo
assim o nosso papel e salvando, com
certeza, nossa própria existência
nesse intrigante planeta que se
chama Terra.
Sergio Luiz Sottomaior
Pres. 2011-2012

ROTARY INTERNACIONAL

NOTÍCIA EM FOCO

CONVENÇÃO 2012 - BANGKOK

N

o domingo, 6 de maio, a abertura da 103ª
Convenção do RI em Bangcoc, Tailândia, contou com a presença do Presidente de Rotary
International, Kalyan Banerjee que deu as boas vindas a todos os rotarianos e convidados da RI Convention. Sua Alteza Real Princesa Chulabhorn Walailak

SALA MULTIMÍDIA EM MACIEIRA JÁ É REALIDADE

Akra Rajakumari representou sua Majestade o Rei
na cerimônia de abertura convenção. A “Terra de mil
sorrisos” atraiu para a Convenção Internacional mais
de 35.000 inscritos membros de mais de 160 países.

ROTARAC T EM FOCO
GANHAMOS EM QUANTIDADE, MAS NÃO QUEREMOS PERDER EM QUALIDADE.

N

o mês de abril empossamos dez novos
associados, oito em uma cerimônia de
posse e outros dois em nossa última
reunião ordinária. Também conversamos com
os companheiros que estão afastados e fizemos
uma correção no nosso QA, enquadrando-o nas
normas de Rotary. Com isso, mantivemos apenas os
associados ativos, que somam hoje 32 membros no
Rotaract Club de Curitiba Oeste.
Ganhamos em quantidade, mas não queremos
perder em qualidade.
No pedido de menção presidencial enviado
pelo Rotary Club de Curitiba Oeste, ao Distrito
4.730 e ao Rotary International cumprimos oito
das metas sugeridas. Para receber a menção, o RI
exije que cinco das dez metas sejam realizadas. As
metas cumpridas pelo Oeste foram a realização de
reuniões regulares mensais, a delegação de função
para todos os associados; a implementação de

projeto ambiental; a participação em atividades de
promoção da compreensão internacional; a doação
de $65 dólares rotários para a Representação
Distrital de Rotaract, contribuindo para erradicação
da polio e as áreas de enfoque do RI; a utilização
de redes sociais para divulgar Rotary; a promoção
do desenvolvimento profissional dos associados e
a participação de atividades para a promoção da
Prova Quádrupla.
Temos que explorar essa nossa capacidade
de fazer diferente e juntar a energia desses novos
companheiros para fazer cada
vez mais e melhor. As metas e
a prova quádrupla não podem
ser deixadas de lado, devem ser
firmadas em nossas ações diárias
como jovens comprometidos no
servir.
Marina Pujol Buschmann
Pres. 2011-2012

F

icou pronta neste dia 04 de abril a sala multimídia da Escola Municipal Rural Paulino Baptista
de Oliviera, situada na Comunidade da Macieira, no Município de Bocaiúva do Sul.
O Rotary Club de Curitiba Oeste em parceria com
a Fundação Júlio Moreira, disponibilizou para alunos
e professores da escola equipamentos de última geração, tais como: TV LCD HD de 46”, Home Theater
5.1 com Blue Ray, Computador 3d com Windows 7
e multimídia, impressora multifuncional colorida,
Máquina Fotográfica Digital 16MP, Filmadora Digital, 3 Pens Drive de 4GB cada, além de um no-break
para proteger de flutuações de energia todos estes
equipamentos. Além dos equipamentos, também
foi doado 5 cartuchos de impressora coloridos e 5
preto e branco, e 2500 folhas sulfite para uso na impressora.
A Escola é imponente para os padrões do Município e está sendo considerada por todos a Escola

Modelo de Bocaiúva do Sul. Através da Sala Multimídia ora instalada, haverá programas de atualização
e especialização de professores, por parte do Município, além de ensino da mais alta esfera tecnológica
para os alunos, uma vez que em parceria com o Grupo Positivo, a mesma terá softwares educacionais da
mais alta qualidade e eficácia.

MUITO ELOGIADA A PALESTRA DO DR. NELSON ARNS

O

Curitiba Oeste recebeu nesta terça-feira dia
17 o Coordenador Internacional da Pastoral
da Criança, Dr. Nelson Arns Neumann, filho
da Dra. Zilda Arns. Suas palavras abordaram o tema
“Zulda Arns - modelo de Ética e Transparência”.
Arns começou informando aos presentes que as
maiores causas de mortalidade infantil no mundo
ainda são decorrentes de doenças simples de se evitar e imunizar, tais como: penumonia, diarréia, malária, sarampo, coqueluche e tétano, dentre outras.
Disse que o grande desafio da Pastoral da Criança é
conscientizar e promover intervenções factíveis disponíveis há décadas que poderiam prevenir 5,5 milhões (63%) de mortes de crianças caso alcançassem
a totalidade das mães e crianças.
A Pastoral mantém um site com todos os balancetes e demontrativos financeiros de suas ações,

dando extrema transparência às atividades da entidade. Dessa forma, o Dr. Arns deu demonstração cabal da lisura e transparência de todos os envolvidos
com a organização, principalmente sua mãe Zilda
Arns, que é modelo de ação com honestidade, ética
e muito amor.
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NOTÍCIA EM FOCO

O PODER DAS REDES SOCIAIS NO COMBATE À CORRUPÇÃO”

O

tema “O Poder das Redes Sociais no Combate à Corrupção”, foi a palestra do empresário
Eduardo Guy de Manuel, no dia 10, no Rotary
Club de Curitiba Oeste.
Inicialmento o Companheiro Estefano Ulandowski apresentou o palestrante de forma carinhosa
e abrangente. Guy de Manuel é um empreendedor,
consultor e um executivo de renome internacional
em Tecnologia da Informação (TI). Fundou a SIGMA
Dataserv Informática S/A. em 1976, onde exerce
atualmente o cargo de presidente do Conselho de
Administração. Guy começou salientando que já há
2,2 bilhões de pessoas ligadas à internet no mundo,
sendo que só no Brasil são 73 milhões. Também comentou a existência da Geração Web 2.0, que são as
crianças nascidas após o ano 2000 e que não concebem como era o mundo sem internet e que avalia as coisas de acordo com uma visão Global e não
regional. Também relembrou fatos que transitaram
nas redes sociais, ganhando projeção até então inesperada, como por exemplo: a eleição de Barak Obama em 2008, o Réveillon fora de época em Curitiba,

o fenômeno Disney e a aprovação da Ficha Limpa
pelo STF. Enfatizou que as Redes Sociais sempre
existiram, mas agora o caráter digital empregado às
Redes Sociais fez a informação correr o Mundo em
segundos.
Afirmou que as redes sociais são um meio rápido
e barato de se alcançar as coisas, mas é preciso ter
atitude. No que se refere ao Combate à Corrupção,
é necessário que uma Entidade com Credibilidade
como o Rotary, tome a frente de ações que façam
com que as informações colocadas nas Redes Sociais
produzam frutos.

I NOITE DA PAELLA DO CURITIBA OESTE

A

I Noite da Paella, ocorrida em 19/04 no terraço
do Centro Empresarial Glaser reuniu 30 Companheiros, familiares e amigos, num encontro
de descontração, alegria e amizade.
Estiveram presentes: a Presidente eleita
Mariane que participou de papo animado
com os Companheiros
Augusto,
Preosck,
Nilde e Dalva sempre
muito bonitas e simpáticas. Companheiro
Marcelo e a Gisa deram
um show de simpatia
A Companheira Helena, trouxe o neto e uma amiga. Marta, autora das deliciosas sobremesas, teve
papo animado com as Companheiras Vera e Maria
de Lourdes. Nilda e Marli abrilhantaram o encontro,
sempre muito alegres e animadas. Ana Cristina e o
esposo Romildo, ficaram na Companhia da Presidente Indicada Célida.

Mário (esposo da Mª de Lourdes), Denis, Arlindo
e Marco Polo fizeram a mesa a mais concorrida.
A “Past President” Eliéte e o “Past President”
Machado juntaram experiência e simpatia.
O Chef Estefano apresentou a paellera vinda diretamente da Espanha. A estrela da noite, a Paella
Valenciana de dar água na boca estava simplesmente divina.
Também participaram os Companheiros Hermano, Ranka com a namorada Tarsila e a Presidente do
Rotaract Club de Curitiba Oeste, Marina Buschmann,
que infelizmente chegaram depois da sessão de fotos. Já o Presidente Sergio Luiz participou desde o
início, mas estava atrás da máquina fotográfica.

ROTARACT CURITIBA OESTE DÁ POSSE A 10 NOVOS ASSOCIADOS EM ABRIL

FAMÍLIA DE DELPHINE NO BRASIL

N

este feriado da Semana Santa esteve em trem até Morretes.
Curitiba a família da Intercambista da Bélgica
Luc Dewolf é Presidente do Rotary Club Charleroi
- Delphine Dewolf, a saber: Luc Dewolf - o pai 7 - Distrito 1620 da Bélgica.
que é médico, Silvie Dewolf - a mãe que é farmacêutica e Sebastian Dewolf, o irmão estudante.
Eles ficaram hospedados na casa do Companheiro Roberto Preosck, que prepararam uma aquecida
recepção para os mesmos, através de um churrasco
do qual participaram os Companheiros Scorsin, Gisele, Eliéte e Sergio Luiz com sua esposa Marta.
No dia seguinte, sempre ciceroneados pela família Presock, visitaram o parque Tanguá e foram de

O

fechamento do mês de abril trouxe saldo positivo ao quadro associativo do Rotaract Club
de Curitiba Oeste. Foram dez os convidados a
tomar posse na última semana. Agora eles integram
o grupo de 32 associados.
Esse saldo de crescimento já alcança 88% desde
o início da gestão e regula a rotatividade apresentada pelos membros que, em decorrência de questões profissionais, acabam se afastando do quadro
associativo. A intenção é que até o final da gestão
outros três convidados tomem posse, completando
o crescimento de 100%.
DESLIGAMENTOS
Apesar do comemorado crescimento, alguns associados sofreram desligamento este mês. Os moti-

vos que levam os rotaractianos ao afastamento são
a dificuldade de participação nas reuniões devido a
distância do local de trabalho do da reunião, na Universidade Federal do Paraná, e ao horário das 12h15.
Apesar do desligamento, os ex-associados passam a
compor o quadro de colaboradores do clube, mantendo a participação em projetos e atividades.
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Luc Dewolf é Presidente do Rotary Club Charleroi
- Delphine Dewolf, a saber: Luc Dewolf - o pai 7 - Distrito 1620 da Bélgica.
que é médico, Silvie Dewolf - a mãe que é farmacêutica e Sebastian Dewolf, o irmão estudante.
Eles ficaram hospedados na casa do Companheiro Roberto Preosck, que prepararam uma aquecida
recepção para os mesmos, através de um churrasco
do qual participaram os Companheiros Scorsin, Gisele, Eliéte e Sergio Luiz com sua esposa Marta.
No dia seguinte, sempre ciceroneados pela família Presock, visitaram o parque Tanguá e foram de

O

fechamento do mês de abril trouxe saldo positivo ao quadro associativo do Rotaract Club
de Curitiba Oeste. Foram dez os convidados a
tomar posse na última semana. Agora eles integram
o grupo de 32 associados.
Esse saldo de crescimento já alcança 88% desde
o início da gestão e regula a rotatividade apresentada pelos membros que, em decorrência de questões profissionais, acabam se afastando do quadro
associativo. A intenção é que até o final da gestão
outros três convidados tomem posse, completando
o crescimento de 100%.
DESLIGAMENTOS
Apesar do comemorado crescimento, alguns associados sofreram desligamento este mês. Os moti-

vos que levam os rotaractianos ao afastamento são
a dificuldade de participação nas reuniões devido a
distância do local de trabalho do da reunião, na Universidade Federal do Paraná, e ao horário das 12h15.
Apesar do desligamento, os ex-associados passam a
compor o quadro de colaboradores do clube, mantendo a participação em projetos e atividades.

F R E Q Ü Ê N C I A
MARÇO 2012
REUNIÕES: 06/03 – 100%
13/03 – 92,10%
20/03 – 89,47%
27/03 – 92,10%
MÉDIA MENSAL: 93,41%
100% - Adélcio, Ana Cristina,Augusto, Célida,
Cleudo, Eliéte,Faoro, Gisele, Hamilton, Helena,
Hermano, Humberto, Ilian, Ilma,Mariane,

Maria de Lourdes, Machado,Marize, Nelson
Ribas,Nerlan,Paulo Zordan,Preosck,Ranka, Sam,
Scorsin, Sergio Luiz,Sylvio, Tarcísio, Trevisan, Vera.
Isentos de Freqüência 100%: Bandeira, Carlberg,
Denis,Jose Maria,Kampmann, Omar, Titton.
Isentos de Freqüência: Buschmann, Estefano,
Guides, Gunilda, Ivo, Kampmann, Karam, Marco
Pólo, Paulo de Tarso, Portella, Ulisses.
Honorários: Amaury, Edla, Mäeder, Terezinha ,
Wanda

A N I V E R S A R I A N T E S
Maio 2012

Cônjuges
02 - Luiz Alberto Scorsin / Gisele Titze Scorsin
18 - Saionara Daiprai / José Paulo Pegoraro Filho
21 - Andréa H. Moraes Ribas / Nelson Luiz Ribas

04 - Suzana Clotilde / Paulo de Tarso Monte Serrat
06 - André / Estefano Ulandowski
06 - André / Vicente Tarcísio Machado
07 - Diana / David Cezar Titton
12 - Rubens / Rubens Pereira Garrido Portella
13 - Ana Gabriela Volpi / Adelcio Luiz Volpi
13 - Mário / Lázaro de Melo Guides
13 - Regina / Ivo Arzua Pereira
14 - Fabiano / Omar Rachid Fatuch
16 - Laís Cristina / Helena de Castro Licheski
18 - Ligia Maria / Luiz Renato Abreu Mäder
19 - Sylvio Junior / Sylvio Marchione Machado
20 - Maria Joana / Luiz Renato Abreu Mäder
22 - Ana Claudia / Vera Maria Schettini
22 - Ricardo / Roberto Sotomaior Karam
30 - Catarina Maria / Hilton Dacio Trevisan

Filhos
01 - Vera Maria / Luiz Renato Abreu Mäder
03 - Carolina / Hamilton Modesto D\’avila
03 - Rosa Ymara / José Maria P. L. de Moura Pedrosa

Posse
06 - Rubens P. G. Portella - 26 anos [ 1986 ]
26 - Sylvio M. Machado - 14 anos [ 1998 ]
30 - Helena de Castro Licheski - 6 anos [ 2006 ]

02 - Luiz Alberto Scorsin
13 - Newton Dan Faoro
18 - Helena de Castro Licheski
21 - Mariane Nascimento
22 - Vera Maria Schettini
23 - Ranka Dirianeem Sandino da Gama
23 - Wanda Bueno
25 - Amaury Caron dos Anjos
29 - Marco Polo

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
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Há sempre alguém disposto a estender a mão

Q

uem já passou por momentos
desesperadores, daqueles em que parece
que o mundo vai desabar, também sabe
que o apoio, o alento e a mão estendida, chegam de
várias formas e vem de diversas direções.
Dentre essas manifestações de carinho, apoio e
ajuda efetiva, sempre há uma, ou mais, que chega
causando surpresa, uma vez que acontece de
forma totalmente inesperada, de gente que nem a
imaginação mais fértil poderia supor.
Suporte desse tipo é que faz crer
que a humanidade, na mais bela
concepção da palavra, ainda está
presente nos corações e mentes
de muita gente e que o exército
do bem é silencioso, mas não
omisso.
Dentro desta visão, os
Clubes de Rotary são mestres em
surpreender ao apoiar pessoas que
nem sequer sabem de suas existências.
Pessoas que só poderão agradecer pelo simples
fato de sobreviverem ao caos e poderem continuar
lutando pelas suas próprias vidas.
E Rotary não salva apenas pessoas miseráveis,
sem cultura e sem apoio. Rotary salva inclusive,
Rotarianos. Pessoas antes mortas e secas por
dentro que experimentam através da ação dos
Clubes o prazer e a vibração de semear a paz,
desfazer discórdias, salvar vidas e promover
uma transformação cultural e profissional em
comunidades, a ponto de que esses Rotarianos

passem a formar grupos fortes, ativos e efetivos,
que proporcionam ação, fé num futuro melhor e
esperança de poder transformar a realidade do
planeta.
Esses Rotarianos que experimentaram o fundo
do poço e agora atuam como arautos da esperança,
do amor e da alegria de servir, certamente são
aqueles que mais se orgulham de pertencer a esta
grandiosa e espetacular organização. Aqueles
que passaram a ter objetivos, visão de
futuro, disposição para alcançar
metas inimagináveis e almejar
conquistas antes impossíveis.
Se hoje você passa por
alguma dificuldade, seja ela
qual for, olhe em volta. Veja
que no seu Clube há pessoas
que estarão ao seu lado. Pessoas
dispostas a te conhecer melhor e te
apoiar no que for preciso. Pessoas que
você nem sequer sonha, certamente irão lhe
oferecer a mão. Porque isso é Rotary e assim são os
Rotarianos.
Quanto mais conhecermos Rotary, mais nos
orgulharemos e quanto mais nos orgulharmos,
mais nós realizaremos, cumprindo
assim o nosso papel e salvando, com
certeza, nossa própria existência
nesse intrigante planeta que se
chama Terra.
Sergio Luiz Sottomaior
Pres. 2011-2012

