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Setembro  2012
REUNIÕES: 04/09 -75,67%

   11/09 -64,86%
     8/09 -86,48%
   25/09 -72,97%

MÉDIA MENSAL: 74,99%
100% - Adélcio; Ana; Célida; Cleudo; Eliéte; Gisele; 
Helena; Humberto; Ilma; Mariane; Marta; Nelson; 
Noel;  Preosck; Scorsin; Solange;Tarcísio.
100% com recuperações:  Hamilton; Machado; 
Mª de Lourdes; Paulo Zordan; Pegoraro; Ranka; 
Sylvio; Vera.

Isentos de Freqüência 100%: Bandeira; 
Buschmann; Carlberg; Denis; Estefano; Faoro; 
Fatuch; José Maria; Kampmann e Titton.

Isentos de Freqüência: Buschmann, Estefano, 
Guides, Gunilda, Ivo,  Kampmann, Karam, Marco 
Pólo, Paulo de Tarso, Portella, Ulisses.

Honorários: Amaury, Edla,  Mäeder, Terezinha , 
Wanda               

Outubro 2012

Sócios
11 - Rubens Pereira Garrido Portella
12   -    Omar Rachid Fatuch
17   -    Carlos Ernesto Carlberg
24   -    Paulo Salamuni
30   -    Ulisses Mauad
 
 Cônjuges
06   -  Dalva Maria Polo / Marco Polo
07   -    Paulo Sergio V. Ribeiro / Marize S. Ribeiro
12   -    Selma Buschmann / Rubens C. Buschmann
17   -    Waldenei Fernandes / Denis D. Fernandes
 
Filhos
02  - Nicole Volpi /  Adelcio Luiz Volpi
03 -  Elaine / Ivo Arzua Pereira
03  - Vera /    Helmuth Kampmann
05 - Laura /    Paulo de Tarso Monte Serrat
11  - Olivia Maria / Luiz Renato Abreu Mäder

13 - Vanessa /    Ulisses Mauad
18  - Hemerson Marques / Noel D. P. de Carvalho
25   -    Yara Cristina/ José Maria

 Posses
04  -  Roberto Elizeu Preosck - 1 ano [ 2011 ]
21  -  Omar Rachid Fatuch    - 54 anos [ 1958 ]
 

Companheiros deste amado Curitiba Oeste, é com 
grande carinho que repasso a voces a carta que 
recebi em nome do nosso clube. Somos um clube 

especial e atraímos pessoas especiais comonosso mais 
novo Integrante.
 
Olá queridos,

Neste fim de sábado, depois de quase duas se-
manas tão intensas, cheias de lutas e desafios, algo 
me incomodava; quando olhava o Davi bem, com a 
saúde recuperada, quando observava Til-
de e a minha sogra felizes, celebrando 
a família abençoada que temos, 
algo dentro de mim ardia de 
uma forma tão intensa, que eu 
precisava escrever para vocês e 
repassar o que estou sentindo. 
Imaginem se alguém entra na 
sua história de vida, e começa a 
escrever algo novo, não estranho, 
porém, novo; e escrito com letras 
de fogo que marcam positivamente 
o seu interior, coração e sentimentos. Este 
é o meu sentimento agora. Já não lembro ao certo 
o quanto tempo nos conhecemos, três meses ou 
quase isso. A Bíblia fala que: “...existem amigos, e 
amigos mais chegados que um irmão.” 

Podem entender o que escrevo? Quem liga para 
um pai de família preocupado com a saúde do seu 
filho? Quem entende que um evento pode ou preci-
sa ser mudado? Quem, incessantemente, pergunta 
se tudo está bem? Quem entra na sua vida, casa e 
família a te trata como um dos seus mais chegados? 
Quem de dá carona pra casa? Ou te leva em uma 
escola distante? Quem te coloca como ajudador de 
causas nobres quando você é recém chegado? Quem 
te abre os mais preciosos tesouros? Desculpem o 

excesso de palavras mais minha gratidão pelo cari-
nho de todos vocês, bem como, de cada querido de 
Rotary, por mim e minha família, ou seja, pelo que 
tenho de mais precioso é tão grande e intenso que 
não poderia deixar de expressar o que transborda 
em mim. A cada momento que estamos juntos, cada 
terça-feira ou outro momento que nos vemos ou nos 
falamos, eu me alegro mais, cresço mais. É apaixo-
nante. E este é o sentimento que me incomodou 

no dia de hoje, me apaixonei, por todos vocês, 
pelo Rotary, suas causas e propósitos. É 

como se meu coração ficasse ligado à 
cada um de vocês, acreditem, não 

participar de duas reuniões me 
incomodou, e descobri porque, 
é porque vocês já me fazem fal-
ta. Faz falta estar a mesa com 
meus queridos, faz falta cada 

abraço e aperto de mão, faz falta 
prestar a atenção no púlpito para 

aprender um pouco mais.
Sou grato o sempre serei, longe de 

mim algum dia ser a fonte de algum desa-
pontamento.

Muito obrigado queridos.
Obrigado Sérgio e Mariane pela porta aberta, 

pela paciência em responder minhas perguntas 
mais basilares.  O que falei ao querido Sérgio quan-
do nos conhecemos, trarei comigo sempre:” só pode 
entregar honra quem recebeu hon-
ra. Não se pode entregar o que não 
têm.”

Vocês me deram hora; nossos 
laços, a força que nos une, retribui-
rá esta honra sempre.

Sinceramente, Fabio H. Paiva

Um clube especial atrai pessoas especiais

Mariane Nacimento
Pres. 2012-2013



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 OR O T A R Y  I N T E R C A M B I S T A S

Curitiba Oeste promoveu no último dia 04, 
palestra sobre oncologia preventiva, com o 
Companheiro do Curitiba Leste, Dr. Lauro Araki. 

A palestra prendeu a atenção dos Companheiros do 
começo ao fim, pela sua relevância e pela qualidade 
do orador, que trouxe importantes informações a 
todos os presentes.

COMPANHEIRO LAURO ARAKI APRESENTA A ONCOLOGIA PREVENTIVA AO CURITIBA OESTE

A reunião do dia 11 de setembro foi de muita 
emoção e dedicada ao companheiro Ivo Arzua 
Pereira, que faleceu no último dia 09 e foi se-

pultado no Cemitério Municipal no dia seguinte.
Na oportunidade, o Companheiro Nerlan fez 

uma linda oração em homenagem ao Companheiro 
Ivo e solicitou um minuto de silêncio.

O Companheiro Scorsin, relatou a sua partici-
pação no Instituto Rotario na cidade de Vitória - ES 
e manifestou gratidão ao Companheiro Ivo como 

mentor da cons-
trução da FUR. Vá-
rios Companheiros 
do Curitiba Oeste 
também se pro-
nunciaram, pois 
todos tem uma boa 
história do Ivo para 
contar.

Ficou a cargo 
do companheiro 
Paulo Salamuni a 

justa homenagem ao Companheiro falecido. A mar-
ca do Companheiro Ivo de homem correto, justo, 
bom cidadão, bom pai e bom Rotariano estão eter-
nizadas em nossos corações.

A Missa de 7º dia aconteceu na Catedral Basílica 
de Curitiba.

HOMENAGENS PÓSTUMAS AOS EGD 76/77  - IVO ARZUA PEREIRA

Meu nome é Luis Cano, eu sou do México e 
eu cheguei dia 19 de Agosto de 2012 no ae-
roporto Afonso Pena, onde fui recebido por 

minhas duas primeiras famílias, a família Marques 
Geronazzo e a família Born Moura.

Eles me fizeram sentir muito bem de chegar 
a Brasil com bandeiras do México e com os braços 
abertos. Os primeiros dias foram muito bons: conhe-
ci minha escola (OPET) e meus colegas da aula - eles 
são muito bons comigo.Também conheci meus co-
legas de intercâmbio de Rotary nas aulas de portu-
guês, isso ajuda-nos para nos conhecer mais e ser 

uma grande família de intercambistas.
O Brasil é muito legal!

MINHA CHEGADA E MEU PRIMEIRO MÊS NO BRASIL

Eu sou Daniella Vereb, uma intercambista de 
Budapeste da Hungria e tenho dessezeis anos. 
Esta é minha grande viagem. Minha primeira 

viagem através do oceano… no Brasil. Brasil é mui-
to grande e bonito, todo mundo amável e falador. 
Todo o mundo pergunta: Você gosta do Brasil? E eu 
nao posso responder só sim, porque eu gosto muito 
muito do Brasil…a vida brasileira, gente brasileira, 
Curitiba, inverno no Brasil e etc. etc.

Eu cheguei em 3 de Agosto. Minha família - 
Nana, irmã mais jovem, Sheila, minha mãe e Adél-
cio, meu pai - me esperavam no aeroporto. Era tudo 
novo e surpreendente.

Na minha primeira semana, comecei a jogar 
basquete aqui também. Visitei o parque barigui e vi 
uma capivara pela primeira vez em minha vida.

Na sexta à noite, minha irmã mais velha chegou 
da Grécia e da Turquia. Adélcio fez um maravilhoso 
risoto para o jantar. A família esteve reunida quase 
que o final de semana inteiro.

Durante minha 
segunda semana, 
minha irmã mais 
velha me levou 
para passear na ci-
dade. Visitei o Par-
que Tanguá, Museu 
Oscar Niemayer, 
Opera de Arame, 
Pedreira, Praça do 
Japão, Torre Pano-
ramica e Jardim Bo-
tânico. Eu adorei esta semana e tirei um monte de 
fotografias para mostrar para minha família e meus 
amigos na Hungria onde eu estou. 

Eu sempre tentei dizer exatamente para eles o 
que aconteceu comigo e o que eu vi, porque é um 
sonho e às vezes me sinto como se tudo isso fosse 
um filme, tentando acreditar que estou realmente 
aqui, do outro lado do planeta.

DANIELLE CONTA SOBRE SUAS DUAS PRIMEIRAS SEMANAS



Aconteceu no último dia 04, na Igreja Matriz 
de Paranaguá, o I Fórum de Ética e Cidada-
nia: Para um Brasil mais Justo e Verdadeiro, 

promovido pelos Rotary Clubs de Paranaguá, com 
apoio da Comissão de Ética e Cidadania do Distrito 
4730. O evento contou ainda com o apoio da Diocese 
de Paranaguá, OAB/Paranaguá, Movimento Paraná 
Sem Corrupção, Instituto Atuação do PR, Movimento 
9840, Movimento Acorda Cidadão, Conjove e Folha 
do Litoral. 

Os presidentes do Rotary Clubs de Paranaguá - 
Elisandro Henrique Leonardi, de Paranaguá Taguaré 
- Welington Frandji e do Paranaguá Taguaré - Iria 
Cristina Pimentel Serra, iniciaram o evento, sob o 
Comando do Companheiro Welington. A Igreja Ma-
triz lotada ouviu o Hino Nacional, em homenagem à 
semana da Pátria. Mais de 350 pessoas comparece-
ram ao evento e participaram ativamente. 

O Companheiro Sergio Luiz, Presidente da Co-
missão de Ética e Cidadania fez uma pequena oração 
ecumênica, agradecendo a Deus por ter colocado 
tão valorosos rotarianos no caminho da Comissão de 
Ética e Cidadania do Distrito 4730. Também lembrou 
que Paranaguá foi a cidade que iniciou Estado do 
Paraná e que pode estar iniciando um Novo Paraná, 
livre das amarras da Corrupção. 

Ao final, os Rotary CLubs locais presentearam os 
palestrantes da noite e lhes coferiram um belo e sig-
nificativo Certificado de Participação.

A foto conclusiva deste histórico evento não po-
deria deixar de acontecer. Parabéns aos valorosos 
Companheiros de Paranaguá pela impecável organi-
zação do evento. Parabéns ao abnegados membros 
da Comissão de Ética e Cidadania e participaram ati-
vamente do evento. Parabéns aos palestrantes que 

iluminaram as mentes, principalmente dos jovens 
presentes.

N O T Í C I A  E M  F O C OE M  D E S T A Q U E

I FÓRUM DE ÉTICA E CIDADANIA

Na reunião da última terça-feira, dia 
25/09/2012, o companheiro Fabio Henrique 
Paiva foi admitido no Curitiba Oeste, afi-

lhado do Companheiro Sergio, sob a classificação 
Consultoria- Management e Outsourcing - CKO. Os 
rotarianos o receberam com muito entusiasmo. 

A oração ecumênica foi realizada pela compa-
nheira Marta. O padrinho do novo sócio, compa-
nheiro Sérgio, fez a apresentação do novo Compa-
nheiro, de sua família, da sua personalidade e de 
seu curriculo (vide abaixo). O Companheiro Estefano 
Ulandowski, Diretor de Protocolo do Clube, conduziu 
brilhantemente os procedimentos de admissão. Em 
seguida, o Companheiro Fábio fez a leitura do Com-
promisso Rotário.

Recebeu em seguida seu Material de Admissão e 
o distintivo de Rotary que passa a ostentar na lapela. 
Recebeu a informação do Companheiro Sergio que 
ele passa a fazer parte de uma família de mais de 
1,2 milhões de pessoas em todo o mundo e que, com 
sua carteira de identidade rotária, pode doravante 
participar de reuniões em qualquer parte do globo 
terrestre. Posteriomente, após foto para posterida-

de, Fabio fez o uso da palavra para agradecimentos.
Ao final da reunião, como já é praze, a Compa-

nheira Gunilda ofertou um livro para ser sorteado 
dentre os presentes, sendo o Companheiro Humber-
to agraciado com o livro do autor Gabriel Garcia Mar-
quez - Cem Anos de Solidão - que lhe foi entregue 
pela mesma.

NOVO COMPANHEIRO FÁBIO HENRIQUE PAIVA É ADMITIDO NO CURITIBA OESTE
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Setembro  2012
REUNIÕES: 04/09 -75,67%

   11/09 -64,86%
     8/09 -86,48%
   25/09 -72,97%

MÉDIA MENSAL: 74,99%
100% - Adélcio; Ana; Célida; Cleudo; Eliéte; Gisele; 
Helena; Humberto; Ilma; Mariane; Marta; Nelson; 
Noel;  Preosck; Scorsin; Solange;Tarcísio.
100% com recuperações:  Hamilton; Machado; 
Mª de Lourdes; Paulo Zordan; Pegoraro; Ranka; 
Sylvio; Vera.

Isentos de Freqüência 100%: Bandeira; 
Buschmann; Carlberg; Denis; Estefano; Faoro; 
Fatuch; José Maria; Kampmann e Titton.

Isentos de Freqüência: Buschmann, Estefano, 
Guides, Gunilda, Ivo,  Kampmann, Karam, Marco 
Pólo, Paulo de Tarso, Portella, Ulisses.

Honorários: Amaury, Edla,  Mäeder, Terezinha , 
Wanda               

Outubro 2012

Sócios
11 - Rubens Pereira Garrido Portella
12   -    Omar Rachid Fatuch
17   -    Carlos Ernesto Carlberg
24   -    Paulo Salamuni
30   -    Ulisses Mauad
 
 Cônjuges
06   -  Dalva Maria Polo / Marco Polo
07   -    Paulo Sergio V. Ribeiro / Marize S. Ribeiro
12   -    Selma Buschmann / Rubens C. Buschmann
17   -    Waldenei Fernandes / Denis D. Fernandes
 
Filhos
02  - Nicole Volpi /  Adelcio Luiz Volpi
03 -  Elaine / Ivo Arzua Pereira
03  - Vera /    Helmuth Kampmann
05 - Laura /    Paulo de Tarso Monte Serrat
11  - Olivia Maria / Luiz Renato Abreu Mäder

13 - Vanessa /    Ulisses Mauad
18  - Hemerson Marques / Noel D. P. de Carvalho
25   -    Yara Cristina/ José Maria

 Posses
04  -  Roberto Elizeu Preosck - 1 ano [ 2011 ]
21  -  Omar Rachid Fatuch    - 54 anos [ 1958 ]
 

Companheiros deste amado Curitiba Oeste, é com 
grande carinho que repasso a voces a carta que 
recebi em nome do nosso clube. Somos um clube 

especial e atraímos pessoas especiais comonosso mais 
novo Integrante.
 
Olá queridos,

Neste fim de sábado, depois de quase duas se-
manas tão intensas, cheias de lutas e desafios, algo 
me incomodava; quando olhava o Davi bem, com a 
saúde recuperada, quando observava Til-
de e a minha sogra felizes, celebrando 
a família abençoada que temos, 
algo dentro de mim ardia de 
uma forma tão intensa, que eu 
precisava escrever para vocês e 
repassar o que estou sentindo. 
Imaginem se alguém entra na 
sua história de vida, e começa a 
escrever algo novo, não estranho, 
porém, novo; e escrito com letras 
de fogo que marcam positivamente 
o seu interior, coração e sentimentos. Este 
é o meu sentimento agora. Já não lembro ao certo 
o quanto tempo nos conhecemos, três meses ou 
quase isso. A Bíblia fala que: “...existem amigos, e 
amigos mais chegados que um irmão.” 

Podem entender o que escrevo? Quem liga para 
um pai de família preocupado com a saúde do seu 
filho? Quem entende que um evento pode ou preci-
sa ser mudado? Quem, incessantemente, pergunta 
se tudo está bem? Quem entra na sua vida, casa e 
família a te trata como um dos seus mais chegados? 
Quem de dá carona pra casa? Ou te leva em uma 
escola distante? Quem te coloca como ajudador de 
causas nobres quando você é recém chegado? Quem 
te abre os mais preciosos tesouros? Desculpem o 

excesso de palavras mais minha gratidão pelo cari-
nho de todos vocês, bem como, de cada querido de 
Rotary, por mim e minha família, ou seja, pelo que 
tenho de mais precioso é tão grande e intenso que 
não poderia deixar de expressar o que transborda 
em mim. A cada momento que estamos juntos, cada 
terça-feira ou outro momento que nos vemos ou nos 
falamos, eu me alegro mais, cresço mais. É apaixo-
nante. E este é o sentimento que me incomodou 

no dia de hoje, me apaixonei, por todos vocês, 
pelo Rotary, suas causas e propósitos. É 

como se meu coração ficasse ligado à 
cada um de vocês, acreditem, não 

participar de duas reuniões me 
incomodou, e descobri porque, 
é porque vocês já me fazem fal-
ta. Faz falta estar a mesa com 
meus queridos, faz falta cada 

abraço e aperto de mão, faz falta 
prestar a atenção no púlpito para 

aprender um pouco mais.
Sou grato o sempre serei, longe de 

mim algum dia ser a fonte de algum desa-
pontamento.

Muito obrigado queridos.
Obrigado Sérgio e Mariane pela porta aberta, 

pela paciência em responder minhas perguntas 
mais basilares.  O que falei ao querido Sérgio quan-
do nos conhecemos, trarei comigo sempre:” só pode 
entregar honra quem recebeu hon-
ra. Não se pode entregar o que não 
têm.”

Vocês me deram hora; nossos 
laços, a força que nos une, retribui-
rá esta honra sempre.

Sinceramente, Fabio H. Paiva

Um clube especial atrai pessoas especiais

Mariane Nacimento
Pres. 2012-2013


