F R E Q Ü Ê N C I A
Julho 2012
REUNIÕES: 03/07 – 80,08%
10/07 – 83,78%
17/07 – 83,78%
24/07 – 94,59%
31/07 – 89,18%
MÉDIA MENSAL: 86,28 %
100% - Célida, Hamilton, Helena, Humberto, Ilian,
Ilma, Mariane, Marta, Preosck.
100% com recuperações: Adélcio, Ana, Augusto,

Eliéte, Gisele, Herbert, Machado, Maria de Lourdes,
Pegoraro, Ranka, Scorsin, Solange, Sérgio Luiz, Tarcísio e Tiago.
Isentos de Freqüência 100%: Bandeira, Carlberg,
Denis, Faoro, Fatuch, José Maria, Kampmann e
Portella.
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
Agosto 2012
Socios
02 - João Edegar Bandeira de Assis
07 - Gunilda Rosalia Dickmann
18 - Roberto Elizeu Preosck
30 - Hilton Dacio Trevisan
30 - Ana Cristina Geronazzo Marques da Silva
Cônjuges
13 - Rosimere Forster / Herbert Forster
18 - Maria Helena / Ivo Arzua Pereira
22 - Maria R. G. D’avila / Hamilton Modesto D’avila
28 - Sheila Mª O. Beggiato Volpi / Adelcio Luiz Volpi
30 - Hilton Dacio Trevisan / Edla Trevisan
Filhos
06 - Márcio Barddal (in Memorian) Eliéte Melo Barddal
07 - Paola Franco Faoro / Newton Dan Faoro
13 - Ana Paula / Estefano Ulandowski
13 - Ana Paula / Antonio Cleudo Tosin Lopes

13 - Gabriel / Marize Senes Ribeiro
16 - Adilson Dos Anjos / Amaury Caron dos Anjos
19 - Bruna / Hamilton Modesto D’avila
19 - Marcelo Ivan / Augusto Melek
25 - Cleudo Fernando / Antonio Cleudo Tosin Lopes
26 - Leilane / Rubens C. Buschmann
29 - Luiz Fernando / Mariane Nascimento Ferreira
31 - Alberto Dos Anjos / Amaury Caron dos Anjos
Posses
02 - Célida H. de Andrade Vieira - 7 anos [ 2005 ]
02 - Hamilton Modesto D’avila - 7 anos [ 2005 ]
10 - Luiz Renato Abreu Mäder - 36 anos [ 1976 ]
19 - Edla Trevisan - 4 anos [ 2008 ]
19 - Terezinha Guides - 4 anos [ 2008 ]
23 - Carlos Alexandre Dias da Silva - 7 anos [ 2005 ]
29 - Herbert Forster - 6 anos [ 2006 ]
31 - Vera Maria Schettini- 19 anos [ 1993 ]
31 - Estefano Ulandowski - 19 anos [ 1993 ]

ADMINISTRAÇÃO 2012/2013 - Presidente de RI : SAKUJI TANAKA; Governador do Distrito 4730 : ARLINDO VENTURIM; Governador Assistente:
ROLANDO BIDOW; Presidente RCCO : Mariane Nascimento Ferreira; Vice-Presidente: Denis Donato Fernandes; Presidente eleita 2012/2013: Célida
H.A.Vieira; Past President: Sérgio L.S.Pereira; Secretária: Helena C. Licheski; Diretor de Protocolo: Estefano Ulandowski; Tesoureiro: Hamilton Modesto
D’Avila; 2º Tesoureiro : Eliéte M. Barddal; Ouvidor: Adélcio Luiz Volpi; Comissão de Fundação Rotária: Newton Dan Faoro; Comissão de Administração de
Clube: Célida H.A.Vieira; Comissão de Projetos e Prestação de Serviços: Adélcio L.Volpi; Comissão de Relações Públicas: Tiago Ruppel; Instrutor de Clube:
Ilma B. Machado; Oficial de Intercâmbio: Ana Cristina G.M. da Silva; Novas Gerações : Roberto E.Preosck. Reuniões às terças-feiras às 12:00h, Sede da
FUR- Rua Adyr Guimarães,288, Fone: (41) 3252-5161. Website: www.curitibaoeste.org.br - Reuniões às terças feiras às 12:00h. Sede da FURRua Adyr Guimarães, 288. Fone: (41) 3252-5161. - website - www.curitibaoeste.org.br

O Companheiro
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G

PAZ ATRAVÉS DO SERVIR!

ostaria de começar agradecendo neste meu
primeiro Boletim aos meus companheiros
e amigos que tão maciçamente estiveram
na posse do Conselho Diretor 2012/2013 o que nos
honrou profundamente. Estamos nos sentido acolhidos com muito carinho e confiança nos projetos
apresentados para este ano rotário.
PAZ ATRAVÉS DO SERVIR, lema curto e
grandioso. Acredito que na medida em
que atendemos nossas comunidades e elas possuem suas necessidades mais básicas atendidas
podemos sentir paz pelo dever
cumprido E é o que nos diz nosso presidente Sakuji Tanaka:
“No Rotary, nosso negócio não
é obter lucro. Nosso negócio é alcançar a paz. Nossa recompensa não é dinheiro, e sim a felicidade e satisfação de ver um mundo
melhor e mais pacífico, construído através de nossos
próprios esforços”.
O primeiro mês desta gestão terminou e ficou
a certeza do instinto que me acompanha: o de que
estou cercada de amigos e companheiros comprometidos com os objetivos traçados para o nosso
Clube. Vários projetos estão em andamento. Vários
contatos foram feitos e muita coisa está acontecendo. Nossas parcerias estão tomando corpo e logo a

primeira ação em conjunto com a Associação de Senhoras de Rotarianos será efetivada. Esta ação será
a “Ação caixas de leite”. Que consiste em fazermos
painéis de caixas de leite longa vida para a forração
de residências carentes. Vamos proporcionar proteção contra o frio, manter o aquecimento interno
dessas casas e ainda estaremos contribuindo para a
reciclagem de materiais descartados cuidando
assim do nosso planeta.
Neste Primeiro mês recebemos em nosso Clube através
do Companheiro Adelcio uma
nova companheira: a Marta,
e já está responsável pela frequência. Entrou engajada nas
atribuições administrativas. Além
dos projetos comunitários a que o RCC
Oeste se propõe neste ano, está o projeto
de apresentação, conscientização e crescimento da
Fundação Rotária. Projeto desenvolvido pelo Companheiro Faoro e iniciado na nossa primeira festiva.
O nosso objetivo é termos um clube mais atuante no que se refere à arrecadação
para a Fundação Rotária. Agradeço
o companheirismo desfrutado neste mês e espero poder contar sempre com vocês. Obrigada.

Mariane Nacimento
Pres. 2012-2013

AGENDA DO MÊS

EM DESTAQUE

• 7/8/2012 - Prestação dos trabalhos Gestão 2012/2013 do Interact + Apresentação do intercâmbio de curta
duração da Tainá.
• 14/8/2012 - Aprestação e degustação da Vinícula chilena PERES CRUZ, pelo embaixador da casa no Brasil
Enólogo Pablo Aguilera Fuentes
• 18/8/2012 - Feijoada do Barddal
• 21/8/2012 - Dia de apaixonar-se pelo Rotary - Desenv. do Quadro Associativo com o Compº Pegoraro
• 28/8/2012 - Festiva Mês dos Pais

ROTARAC T EM FOCO
AOS MESTRES, COM CARINHO.

N

o fechar da cortina de julho, uma notícia sobreveio para mim, e sobressaiu dentro de
um mês de emoções. A melhor professora de
matemática que me letrou nos códigos numéricos se
encantou. Perdi uma pessoa já não tão próxima e,
ainda assim, presente todos os dias. Daquelas pessoas que não estão contigo diariamente, no plano
físico. Mas existentes no seu caráter, na garra, no
intelecto. Pessoas que são referência em nossa formação mental.
Julho marcou o mês da alfabetização para
Rotary. Perguntei-me o porquê de não ter proposto ao Rotaract Curitiba Oeste a realizar alguma ação
no tema mensal da instituição. Já era fim de mês e
me desculpei com o pensamento: “agora já foi, ainda temos 11 meses para trabalhar”. A morte de alguém tão presente em mim, me pôs a refletir sobre
as marcas que uma pessoa pode deixar em nossas
vidas.
No facebook, uma charge em quatro quadrinhos
desenhava sobre a função do professor. Nela, com
apenas giz e o quadro negro, um mestre inicia uma
linha que se transforma numa janela. Riscos que se
transformam em janelas abertas para o mundo. Reconheci minha professora, contemplei as lições que
recebi.
Em nossa breve passagem pela vida, deixamos
aos descendentes aquilo que representamos. Mi-

nhas letras de matemática estão comigo. Foi a capacidade de compreensão de códigos que me permitiu
ler algumas frases e textos na linguagem numérica.
Fui alfabetizado nos números.
Analfabeto funcional não é quem não sabe entender o alfabeto, e sim aquele que não visualiza e
identifica os inúmeros símbolos ao seu redor.
O Rotaract Curitiba Oeste se planejou durante
o mês de julho, em sua avenida de serviços à comunidade, para iniciar o desafio de ensinar alguns
temas para as crianças da comunidade de Macieira.
Ensiná-los recreativamente, sobre a importância da
cooperação, das artes, do cuidado por si mesmo, sobre a própria capacidade de ser ativo no mundo; de
ser alguém. Ensinar e abrir as portas do mundo para
crianças que hoje são impossibilitadas de enxergar
além.
Vi que meus companheiros querem contribuir
com a sociedade, ao deixar o ensinamento de que
é possível sonhar e realizar seus
sonhos. Alfabetizar é abrir janelas e proporcionar mudanças.
Obrigado, família Curitiba
Oeste, por querer ser e fazer diferente. Obrigado, professora
Lourdes, por ter feito a diferença
por mim.
André Felipe
Pres. 2012-2013

POSSE DA PRESIDENTE MARIANE

N

a presença de familiares, convidados, com- equipe gestora para o ano que se inicia.
panheiros, companheiras e autoridades
rotárias, o Companheiro Sergio Luiz transmitiu a presidência do RCC Oeste para a Companheira
Mariane no último dia 26/06, em bela e concorrida
cerimônia.
Uma cerimônia de muita emoção e
companheirismo com precença maciça do clube.
Sergio se despediu da presidência com o coração
pulsando de alegria por ter a certeza de ter realizado um excelente trabalho frente ao Oeste e Mariane com a certeza de ter um grande desafio, fica na
tranquilidade por ter um grande clube e uma grande
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NOTÍCIA EM FOCO

NOTÍCIA EM FOCO

A

CLUBE AFILHADO VISITADO

P

restigiando a primeira reunião do Rotary Club
de Curitiba Portão, Clube afilhado do Curitiba
Oeste, a Presidente Mariane desfrutou de
agradáveis momentos al lado do Presidente Miguel
Buss e demais Companheiros presentes, no último
dia 02 de julho.

NOVA COMPANHEIRA ADMITIDA NO CURITIBA OESTE

C

om muita alegria o Curitiba Oeste recebeu na
reunião de nº 2739, dia 10 de julho, a nova
Companheira Marta Lucia Gehring, afilhada
do Compº Adelcio. Ela, que já foi Rotaractiana, foi
recebida com muito entusiasmo pelos Companheiros presentes. Na opotunidade da reunião nossa

SER AMIGO - POR ILMA MACHADO

S

er Amigo, foi o tema da palestra proferida pela
EGD 2007/2008, Ilma Brandlize Machado, na
última reunião do dia 17/07 do Rotary Club
de Curitiba Oeste. Na oportunidade, a Companheira
ressaltou as qualidades das verdadeiras amizades,
dando como exemplos fatos peculiares que ocorreram em sua vida pessoal.

Presidente Mariane com o auxílio do Companheiro
Kampmann inaugurou o Banner da prova quádrupla
do Curitiba Oeste.
O final da reunião foi destinado para alguns minutos de companheirismo.

reunião ordinária nº 2741, realizada em
24/07/2012, obteve ótima frequência ultrapassando 83%! Saiba como foi:
A companheira Célida entregou certificados aos
rotarianos que auxiliaram nos trabalhos para a realização da CODIRC (Conferência Distrital de Rotaract
– Distrito 4730);
O companheiro Machado se encarregou da instrução rotária, cujo tema foi os procedimentos para
ingresso de novo sócio;
Por fim, o companheiro Machado recebeu um
O Presidente do Rotaract Curitiba Oeste, André
Felipe Pereira Martins, apresentou o plano de gestão certificado de honra ao mérito das mãos do companheiro Portella, em homenagem ao dia dos avós.
2012/2013 e foi muito aplaudido pelos presentes;

CURITIBA OESTE COMEMORA O DIA DOS AVÓS EM FESTIVA

O

Curitiba Oeste comemorou na última terça-feira (31), o dia dos avós, em reunião festiva
que contou com ótimo número de Companheiros e Cônjuges. A oração ecumênica ficou a sob
a responsabilidade do Companheiro Herbert.
A instrução rotária foi realizada pelo Companheiro Faoro, cujo tema foi a Fundação Rotária. Diversos dados sobre contribuições à Fundação foram
divulgados, com ênfase na posição do Curitiba Oeste
em relação aos demais clubes do Distrito 4730.
A presidente Mariane entregou presentes aos
aniversariantes do mês de julho: Companheiros Estefano e José Maria. As rotaractianas Marina Pujol
Buschmann e Larissa Gabriela Felix da Silva realizaram a homenagem ao dia dos avós.
Posteriormente, todos os avós do clube receberam um certificado como lembrança dessa data
comemorativa. A reunião se encerrou com parabéns
ao Companheiro Bandeira, que faz aniversário no
dia 02 de agosto.
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e amigos que tão maciçamente estiveram
na posse do Conselho Diretor 2012/2013 o que nos
honrou profundamente. Estamos nos sentido acolhidos com muito carinho e confiança nos projetos
apresentados para este ano rotário.
PAZ ATRAVÉS DO SERVIR, lema curto e
grandioso. Acredito que na medida em
que atendemos nossas comunidades e elas possuem suas necessidades mais básicas atendidas
podemos sentir paz pelo dever
cumprido E é o que nos diz nosso presidente Sakuji Tanaka:
“No Rotary, nosso negócio não
é obter lucro. Nosso negócio é alcançar a paz. Nossa recompensa não é dinheiro, e sim a felicidade e satisfação de ver um mundo
melhor e mais pacífico, construído através de nossos
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estou cercada de amigos e companheiros comprometidos com os objetivos traçados para o nosso
Clube. Vários projetos estão em andamento. Vários
contatos foram feitos e muita coisa está acontecendo. Nossas parcerias estão tomando corpo e logo a

primeira ação em conjunto com a Associação de Senhoras de Rotarianos será efetivada. Esta ação será
a “Ação caixas de leite”. Que consiste em fazermos
painéis de caixas de leite longa vida para a forração
de residências carentes. Vamos proporcionar proteção contra o frio, manter o aquecimento interno
dessas casas e ainda estaremos contribuindo para a
reciclagem de materiais descartados cuidando
assim do nosso planeta.
Neste Primeiro mês recebemos em nosso Clube através
do Companheiro Adelcio uma
nova companheira: a Marta,
e já está responsável pela frequência. Entrou engajada nas
atribuições administrativas. Além
dos projetos comunitários a que o RCC
Oeste se propõe neste ano, está o projeto
de apresentação, conscientização e crescimento da
Fundação Rotária. Projeto desenvolvido pelo Companheiro Faoro e iniciado na nossa primeira festiva.
O nosso objetivo é termos um clube mais atuante no que se refere à arrecadação
para a Fundação Rotária. Agradeço
o companheirismo desfrutado neste mês e espero poder contar sempre com vocês. Obrigada.

Mariane Nacimento
Pres. 2012-2013

