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Junho  2012

REUNIÕES: 05/06 – 91,36%
                     12/06 – 95,60%
                     19/06 – 85,43%
  MÉDIA MENSAL: 90,79%

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               

Julho  2012

11 - Estefano Ulandowski
16 - José Maria Pinheiro Lima de Moura Pedrosa
31 - Solange Maria Rodrigues da Cunha
 
 Cônjuges
04 - Mario Sergio Cordeiro  / Maria de Lourdes
09 - Marisa Franco Faoro / Newton Dan Faoro
14  - Arlindo Vasconcelos  / Ilian Lopes Vasconcelos
 
Filhos
04 -  César / David Cezar Titton
09 - Sandra/ Edla Trevisan
09 - Sandra/ Hilton Dacio Trevisan
10 - Vanessa/ Sylvio Marchione Machado
15 - Diogo Rodrigues Puchta / Solange Maria
24 - Christine/ Helmuth Kampmann
24 - Rachel/ Roberto Sotomaior Karam
25 - Cláudia/ Lázaro de Melo Guides
25 - Cláudia/ Terezinha Guides

25 - Cláudio Roberto/ Rubens C. Buschmann
26 - Camila/  Célida H. de Andrade Vieira
30  -  Simone Melo Barddal / Eliéte Melo Barddal
 
 Posses
02 - Roberto Sotomaior Karan   28 anos [ 1984 ]
05 -  Gilberto Edson Sabóia         1 ano [ 2011 ]
05 - Hermano Ismael Emílio         1 ano [ 2011 ]
27 - Eliéte Melo Barddal     13 anos [ 1999 ]
28 - Sergio Luiz S. Pereira     20 anos [ 1992 ]
 

Qual som da natureza é o mais belo para você? 
Qual o som que para você tem um significado 
maior? Aquele capaz de fazer seus olhos en-

cher de lágrimas e sua respiração parar?
Para mim, o mais belo som da natureza é aquele 

que emitimos por primeiro. É aquele que faz com 
que nossos pais saibam que estamos ali, vivinhos da 
silva, felizes e saudáveis. É o som que mostra toda 
a energia da Vida que o Todo Poderoso ali colocou 
para que pudéssemos iniciar a criação de mais uma 
faceta do maravilho complexo do Universo 
em que vivemos.

Estou falando do som do cora-
ção!!! Acredito que a maioria dos 
rotarianos pensa assim como eu: 
as batidas do coração emocio-
nam e alegram, ao tempo em 
que, a falta delas nos entristece 
e nos faz cair no maior de todos 
os pesares – o da morte.

Nós rotarianos somos até nis-
so, grandemente abençoados, pois 
nosso objetivo maior é fazer com que o 
som do coração pulse de forma mais vibran-
te, mais intensa, mais acalorada, mais feliz e mais 
harmônica em cada vida que tocamos.

E vejam, portanto, mais uma grande benção que 
recebemos, pois, de acordo com o lema: “Mais se 
beneficia quem melhor serve”, no final das contas, a 
vida que mais tocamos de forma profunda e inequí-
voca, é a nossa própria.

Por quem, ou porquê seu coração vibra? O cora-
ção de quem vibra, por causa do seu?

A missão de cada rotariano é alterar para melhor 
os ritmos cardíacos dos cidadãos menos afortuna-
dos, de forma a tentar transformar aquela bateria 
de sentimentos e sensações que vão direto ao cé-
rebro, numa maravilhosa orquestra de músicas que 

alegram, emocionam, proporcionam coragem e es-
timulam amor ao próximo.

Mas, nem sempre conseguimos ouvir o som que 
vem do coração, pois ele está lá guardado dentro do 
peito, aquecido e protegido. Então, como saber se 
estamos atingindo nossas metas e cumprindo nossa 
missão?

Mais uma benção reservada para nós, soldados 
do Rotary: essas batidas mais arrebatadoras do co-
ração se refletem no olhar das pessoas e, então, o 

quadro mais belo se completa.
Olhos mareados, olhos sorriden-

tes, olhos agradecidos, olhos espe-
rançosos, olhos autoconfiantes e 

olhos rejuvenescidos são apenas 
algumas das modalidades que 
nos são oferecidas por aqueles 
que ajudamos a transformar 
para melhor.

Olhares que duram horas, 
dias, meses, anos e a vida toda são 

o combustível de todo o rotariano 
que luta dando de si antes de pensar 

em si. Daqueles que não se contentam em 
melhorar a vida apenas dos próprios filhos e fami-
liares. Daqueles que tem conteúdo e muito amor no 
peito. Daqueles que sonham com um futuro no qual, 
crianças não morram de fome, jovens não morram 
em guerras, mulheres não morram agredidas e ho-
mens de família sejam reconhecidos 
pela sua dedicação e esforço, princi-
palmente ao final de suas vidas.

Durante a gestão 2011/2012, 
sob a liderança do nosso querido 
Governador Inckot, nosso lema 
foi “Conheça a Si mesmo para 
envolver a humanidade”, cujo 
símbolo é um coração aberto.

Que rufem os corações rotarianos

Sergio Luiz Sottomaior 
Pres. 2011-2012

cont inua. . .



No último dia 12 de Junho, o Delegado Demé-
trius Gonzaga de Oliveira, Titular do Núcleo 
de Combate aos Cibercrimes – NUCIBER/DPC/

PR, proferiu brilhante palestra sob o tema “Ciber-
crimes - Um Alerta para Jovens e Idosos”, obtendo 

grande interesse e receptividade dos Companheiros 
Presentes. 

N O T Í C I A  E M  F O C O

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

Marina Pujol Buschmann
 Pres. 2011-2012

CIBERCRIMES EM FOCO NO CURITIBA OESTE

A Campanha de Combate à Corrupção, iniciada 
no dia 17/01/2012 no Rotary Club de Curitiba 
Oeste ganha contornos nacionais no mo-

mento em que a Revista Brasil Rotária, expressão 
máxima de divulgação do rotarismo no Brasil, pu-
blica o artigo do Presidente Sergio Luiz sob o tema 
“Prova Quádrupla - Antivírus contra a Corrupção”.

O movimento que não é exclusivo do Curitiba 
Oeste, pois ganhou força nas bases de cada Clube 
do Distrito 4730, tem empolgado Companheiros 
deste e de outros Distritos, que tem procurado sa-
ber mais sobre o assunto no intuito de levar o mo-
vimento aos seus respectivos Clubes.

Tambem se solidifica através da página “Go-
tas de Cidadania”, no facebook, que todos podem 
acessar, fazer parte e melhor que tudo, participar. 
Acesse e compartilhe através do www.facebook.
com/gotasdecidadania.

COMBATE À CORRUPÇÃO GANHA CONTORNOS NACIONAIS

ANO DE GRANDES CONQUISTAS, APRENDIZADO, CRESCIMENTO, DEDICAÇÃO E FELICIDADE

Se me pedissem para descrever a palavra alegria, 
eu pediria para olhar para o sorriso de cada um 
dos rotaractianos, para o brilho nos olhos e para 

a leveza do andar depois de um dia na Macieira. Se 
me pedissem para descrever trabalho eu usaria o 
exemplo das madrugadas, manhãs, tardes e noites, 
dias de semana e finais de semana que trabalhamos 
por um projeto. Se me pedissem para descrever de-
dicação eu diria que é o olhar atento, a vontade de 
aprender e a alma de cada um de nós.

Se me pedissem para descrever competência, 
eu colocaria cada um dos projetos elaborados, cada 
uma das metas cumpridas e cada um dos objetivos 
alcançados como características. Se eu pudesse des-
crever família, eu diria André, Angela, Larissa, Vini-
cius, Pedro, Marília, Angélica, Ananda, Rafael, Lucas, 
Vítor, Fellipe, Mário, Aline, Jeferson, João, Nathália, 

Edvaldo, Bruno, Cleber...
Mas quem sou eu para descrever todos estes 

termos? Não sei, mas eu sei quem sou eu para po-
der viver todos esses momentos e experiências. Sou 
ROTARACTIANA.

Esse foi um ano de grandes conquistas, aprendi-
zado, crescimento, dedicação e felicidade. O resulta-
do é um sentimento indescritível 
de realização e felicidade e de 
muito orgulho das pessoas que 
estiveram comigo.

Agradeço profundamente o 
apoio e atenção de cada um do 
rotarianos do Curitiba Oeste e 
desejo sucesso aos companheiros 
Mariane e André.

Durante este ano inteiro fomos incentivados 
pelo nosso Governador a estarmos sempre com o co-
ração aberto e foi assim, que o Distrito 4730 galgou 
o privilégio de estar dentre os 15 mais eficientes Dis-
tritos de Rotary em âmbito mundial, fato este nunca 
alcançado por qualquer Distrito da língua portugue-
sa. Nunca antes alcançado por qualquer Distrito nos 
83 anos de Rotary no Brasil.

Com a liderança do Governador Inckot e a gar-
ra dos Clubes que compõem o Distrito 4730 é que 
alcançamos tal façanha, façanha esta só possível de 
ser conquistada com o Coração Aberto.

Aceleramos corações de alunos e professores 
com a inauguração da Escola Rural Municipal Pauli-
no Baptista de Oliveira na Comunidade de Macieira e 
da subsequente Sala Multimídia Professor Guido Ar-
zua, que amanhã cedo será entregue ao município 
de Bocaiúva do Sul.

Mais de cem crianças agora podem ler, através 
do Programa Boa Visão, que empreendemos sob a 
liderança da Companheira Gisele.

Também nossos corações bateram mais fortes 
pensando naqueles que neste momento estão per-
dendo a vida por inoperância, falta de comprome-
timento e desumanidade de algumas autoridades 
corruptas e desonestas, que escarnecem impunes e 

livres em todo o país. Este Clube de Rotary instigou 
debates sobre o tema e o Distrito acatou o clamor 
das bases rotárias, ensejando no início do movimen-
to batizado de Gotas de Cidadania e na criação da 
Comissão Distrital de Ética e Cidadania, através do 
qual combateremos a corrupção de forma inteligen-
te e organizada. 

São ações e projetos desse tipo que agradeço a 
Deus, à minha família, às Companheiras Lourdes e 
Vera e a todos os meus Companheiros de jornada, o 
prazer e a felicidade de ter percorrido este caminho 
ao lado de todos e de, juntos, termos podido alterar 
as batidas rítmicas dos corações de um razoável gru-
po de pessoas de forma entusiástica e positiva.

 Estes últimos 365 dias foram muito felizes para 
mim e toda a minha família e, espero que para meus 
Companheiros também. Sinto o meu coração mais 
sensível e mais aquecido. Rogo a Deus que conceda 
em dobro todas as alegrias de que pude desfrutar, 
ao Conselho Diretor que ora assume as atividades do 
Clube e, em especial, à Presidente Mariane.

Que ao invés de simplesmente baterem à espera 
do fim, que rufem os corações daquelas vidas que fo-
rem tocadas pelo Rotary Club de Curitiba Oeste nesta 
gestão de 2012/2013. Que Deus abençoe a todos.

Deixo a todos o meu muito obrigado.



N O T Í C I A  E M  F O C O

CAMPO LARGO DEBATE “O PAPEL DOS ROTARY CLUBS NO COMBATE À CORRUPÇÃO”

Nesta quinta-feira (14), o Companheiro Sergio 
Luiz esteve visitando o Rotary Club de Cam-
po Largo - Centro, presidido pelo eficiente e 

dinâmico Companheiro Eduardo Cogo Fernandes.
Na oportunidade, o Companheiro Sergio pro-

feriu palestra sobre “O Papel dos Rotary Clubs no 
Combate à Corrupção”, que se desenrolou com ativa 
participação dos presentes.

Aos poucos, a conscientização de que o Rotary 
não mais pode se omitir em relação a este proble-
ma, que é responsável anualmente pela morte de 
milhares de brasileiros.

Sucesso total o I Café da Manhã SEM Corrupção, 
promovido pelo Distrito 4730, neste dia 16 de 
junho de 2012. Com certeza uma data históri-

ca para o Distrito e quiçá para o País, na qual reuni-
ram-se 48 bravos brasileiros, preocupados com os 
destinos da Nação, que não perderam a capacidade 
de indignar-se e que estão dispostos a lutar por um 
Brasil mais justo e cheio de oportunidades a todos 
os seus habitantes. O Governador Romualdo Inckot, 
um dos quinze Governadores mais eficazes do mun-
do rotário no ano 2011/2012, procedeu a abertura 
do evento, logo cedendo a palavra para a Professora 
Regina Amelia Darriba Rodriguez, Coordenadora do 
Acorda Cidadão, Movimento de Cidadania e Politi-
zação.

O ponto alto do encontro ainda estava por vir. 
Apoiado pelo Governador Inckot, o Governador Elei-
to Venturim aprovou a criação da Comissão Distrital 
de Ética e Cidadania, com o objetivo precípuo de 
combater a Corrupção dentro dos preceitos e mis-
são de Rotary. 

I CAFÉ DA MANHÃ SEM CORRUPÇÃO

E M  D E S T A Q U E

ENTREGA DA SALA DE CULTURA PROFESSOR GUIDO ARZUA

Foi entregue no último dia 27 de junho a Sala de 
Cultura Professor Guido Arzua, na Escola Rural 
Municipal Paulino Baptista de Oliveira (Maciei-

ra), no Município de Bocaiúva do Sul, com a presença 
da Prefeita Lucimeri Franco e diretoria da Secretaria 
Municipal da Educação.

A Sala de Cultura é composta de aparato 
tecnológico multimídia - doados pelo Curitiba Oes-
te através da Fundação Julio Moreira, softwares 
educativos - doados pela Sociedade Educacional 
Positivo e computadores em rede - adquiridos pelo 
Muicípio através de programa federal.

Também foi doado um teatro de bonecos - pelo 
Curitiba Oeste através da Fundação Julio Moreira, 
com os respectivos fantoches para execução de pe-
ças infantis. As crianças da escola imediatamente 
criaram uma peça infantil para agradecer ao Rotary 
Club de Curitiba Oeste as doações efetuadas. As cria-

tivas alunas, com a ajuda das professoras da escola, 
se esmeraram, apresentando uma peça divertida e 
inteligente. Estavam presentes várias Companheiros 
do Curitiba Oeste, quais sejam: Sergio e Marta, Ma-
riane, Célida, Solange, Helena e o Rotaractiano An-
dré Martins. Também as Diretoras Maria Alice, Lucia 
e Silvia, da Secretaria da Educação. O Vereador Luis 
Bassetti representou a câmara dos vereadores e as 
funcionárias brindaram os presente com um café da 
manhã muito gostoso, feito por elas mesmas.

O Presidente Sergio, juntamente com a esposa 
Marta, fizeram a entrega das doações à Prefeita Lu-
cimeri, que fez discurso emocionado e emocionante 
para os presentes, afirmando que ela mesma foi alu-
na de uma escola rural em Bocaiúva do Sul e que, 
dentre as crianças da escola, certamente aparecerão 
grandes lideranças do Município.


