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Novembro  2012
REUNIÕES: 06/11 - 86,87%

 13/11 - 70,65%
 20/11 - 84,22%
 27/11 - 72,32%
 MÉDIA MENSAL: 78,05%

100% - Adélcio; Ana; Célida; Eliéte; Gisele; Helena; 
Herbert; Ilian; Ilma; Mariane; Paulo Zordan;Preosck; 
Scorsin; Solange; Sérgio; Sylvio; Tiago; Bandeira; 
Denis; Fatuch; Kampmann.
100% com recuperações:  Augusto; Cleudo; 

Humberto; Machado; Mª de Lourdes; Marta; Ranka; 
Tarcísio; Vera, Faoro.
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               

Dezembro 2012

Sócios
27-  Paulo Moizes Zordan
30 -  Vicente Tarcísio Machado
 
 Cônjuges
02 - Marize Gonçalves Saboia  / Gilberto Sabóia
02  -   Nilde Rocha /  Augusto Melek
09  -   Jorge Luiz Ferreira /   Mariane
12  -   Mirian Clara Guimarães Mauad /  Ulisses
14  -   Nely Scolaro Portella /  Portella
19  -   Marilene Riva Machado /  Sylvio 
19  -   Marli Fatuch / Fatuch
28  -   Dora Piekarski de Carvalho /   Nerlan 
 
 Casamentos
02  -   Gilberto Edson Sabóia e Marize 
03  -   Humberto e Gisele Antunes de Lima
06  -   Luiz Renato Abreu Mäder e Helma Mäder
21  -   Estefano Ulandowski e Heloisa Ulandowski

23  -   Tarcísio Machado e Márcia Cosmoski Machado
 
 Filhos
01 - Guivan / Wanda Bueno
01- Maria Fernanda / Carlos Alexandre Dias da Silva
02 -  Davi   / Nerlan Tadeu Gonçalves de Carvalho
11 -  Rodrigo / Marco Polo
15 - Luciana Zornig Pius /   Edla e  Hilton Trevisan
19 - Thiago /   Solange Maria Rodrigues da Cunha
26 -  Roberta Brandalize Machado  Ilma Brandalize
27 - Thais Titze Scorsin / Scorsin e Gisele 
30 - Thiago De Marino Fernandes / Denis Donato
31  - Leane Melissa Olicshevis  / Augusto Melek
 
Posses
02 - Paulo de Tarso Monte Serrat  54 anos [ 1958 ]
07  - Augusto Melek -   11 anos [ 2001 ]
14 - Nerlan Gonçalves de Carvalho 30 anos [ 1982 ]
19 -  Carlos Gilberto Machado    17 anos [ 1995 ]

Muita alegria, muitas felicidades, 
muitos risos, bons momentos de 
prazer, sossego. Gente boa e sim-

pática ao seu redor, nenhum problema sem so-
lução, muito dinheiro no bolso e no banco, tudo 
em dia com o imposto de renda, nenhuma 
dívida daquelas mais graves; bons vinhos, 
muita saúde, aquela resistência, seu time 
campeão, seus filhos ou netos passan-
do de ano.

Boas roupas, todas na moda, 
cabeça sem dores, pé sem calo, 
garganta sem pigarro.

Internet rápida, trânsito fluin-
do bem quando você estiver na 
rua. A TV a cabo sempre com fil-
mes novos. Seu computador 
sem vírus. Nada de filas no 
banco ou supermercado, 
melhor fila em nenhum 
lugar.

Os pequenos vícios 
todos satisfeitos e os 
grandes também, 
aumento nos lucros, 
carro novo, promoção 
à vista.

Barco a vela, uma ilha, 

aquela praia, os sonhos todos realizados, aquele 
negócio fechado, grandes expectativas para o 
futuro.

Os amigos todos contentes com você, o cará-
ter brilhando como sol de primavera, consciên-

cia tranquila, tranquila.
Barba sem caroço, coxa sem celulite, 

perna sem veiazinha, coração tinindo, fí-
gado integro e honesto, o melhor uís-
que da praça, sombra e água fresca.

Sucesso absoluto em todas as 
iniciativas, dente sem cárie , amor 

correspondido, boa mesa e cama 
ainda melhor.

Viagens maravilhosas, fé-
rias divinas, casa de campo e 

um próspero ANO NOVO.

BOAS FESTAS

Mariane Nacimento
Pres. 2012-2013
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Pritaneu 2012 - almoço evidencia obreiros do bem

Ocorreu no último dia 06/11, na sede da Fun-
dação da Unidade Rotária - FUR, a 23ª edição 
do Pritaneu, que desta feita homenageou 

Dom Pedro Antonio Marchetti Fedalto com o Troféu 
Guido Arzua dos Profissionais Notáveis e o Hospital 
Barigui de Oftalmologia com o Troféu Avelino Vieira 
das Empresas Socialmente Responsáveis, nesta oca-
sião representado pela Dra. Liselene Perini Moncla-
ro, Diretora Administrativa do Hospital.

Em seleção altamente criteriosa, anualmente o 
Rotary Club de Curitiba Oeste homenageia pessoa e 
empresa, as quais apresentam vasta lista de serviços 
prestados à Sociedade Paranaense, entregando-lhes 
os Troféus supra mencionados e um Diploma de Ad-
missão à Honorífica Ordem do Pritaneu. Os membros 
da Ordem são permanentemente convidados a par-
ticipar das reuniões do Rotary Club de Curitiba Oeste, 
sempre sem ônus algum para os mesmos.

Na reunião festiva do mês de novembro (27), 
ordinária nº. 2759, o Curitiba Oeste recebeu o 
intercambista Luis Fernando Cano que apre-

sentou o seu país de origem, o México.
Cano apresentou o México, seu país de origem, 

demonstrando com muita clareza e fluência em 
português, as tradições culturais mexicanas, como 
trajes típicos, comidas, folclore e ainda, os detalhes 
da sua cidade Mérida, localizada na Península de 
Yucatán. A reflexão rotária foi realizada pela compa-
nheira Célida. A Presidente Mariane apresentou os 
dois intercambistas 2013-2014, Eduardo e Heloísa.

luis cano aPresenta seu PaÍs, o méxico

A Presidente entregou 
os certificados de 
recuperação para os 

companheiros que participa-
ram da Viagem ao Uruguai, 
bem como os presentes aos 
aniversariantes dos meses 
de novembro e dezembro.

A Presidente entregou 
os certificados de 
recuperação para os 

companheiros que participa-
ram da Viagem ao Uruguai, 
bem como os presentes aos 
aniversariantes dos meses 
de novembro e dezembro.

certiFicado de recuPeração
certiFicado de recuPeração
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Na reunião ordinária nº 2757, realizada em 20 
de novembro de 2012, o representante do 
Hospital Pequeno Príncipe, Antony Lipinski 

Assumpção, proferiu uma palestra acerca das pos-
sbilidades de transformação de impostos de renda, 
pessoa física ou jurídica, em doações ao Hospital 
Pequeno Príncipe.

Quem pode doar? Tanto Pessoas Físicas quanto 
Jutídicas podem doar.

Modalidade e Limite de doação? Pessoa Física 
através do Formulário completo com limite de 6% 
do IR devido, até o último dia fiscal do ano e 3% do 
início do ano até o dia 30 de abril (retido na fonte ou 
a pagar); Pessoa Jurídica através da modalidade de 

Lucro real, com limite de 1% do IR devido (mensal, 
trimestral ou anual)

Maiores informações: www.doepequenoprinci-
pe.org.br ou  (41) 3310-1080

como doar ao HosPital Pequeno PrÍnciPe

No dia 24/11 ocorreu, na cidade de Ponta Gros-
sa - sede da OAB, o I Fórum de Ética e Cidada-
nia dos Campos Gerais, oportunidade na qual 

os participantes puderam em conjunto, fazer uma 
grande reflexão sobre o tema Corrupção.

O evento contou com a minuciosa organização 
dos Governadores Assistentes do Distrito 4730, 
Alberto Calvet, José Ivo, Lessa Bonato, Nilzete Pech-
nicki e Silvia Schmidt, bem como, com o compare-
cimento de rotarianos de várias cidades do Paraná. 
Abrilhantou o evento o Presidente Edmar Luiz Costa 
Jr, Presidente do Rotary Club de Ponta Grossa, que 
além de fazer a Oração Ecumênica fez bela homena-
gem ao saudoso Governador Ivo Arzua Pereira, que 
nos deixou recentemente. O evento ainda teve a fe-
licidade de contar com o competentíssimo protocolo 
Osmar Carlos Bonfinger, do Rotary Club Alagados.

O evento foi iniciado pela Companheira Regina 
Darriba Rodriguez, do Rotary Club de Curitiba Frater-
na, que versou sob o tema: “Ambientes Propícios à 
Corrupção Já na Infância e Adolescência”. Este tema 
sempre causa muito espanto, pois os participantes 
podem reconhecer que algumas das tradicionais 
práticas na criação de nossas crianças podem ser al-
tamente nocivas.

Em seguida, a palestra do Companheiro Fran-
cisco Carlos Jorge, do Rotary Club de Ponta Grossa 
Sabará, focou a necessidade de que os cidadão se 
agrupem em entidades fortes que cobrem do poder 
público transparência e correta aplicação de recur-
sos. O tema da palestra foi “A Omissão da Sociedade 
e a Corrupção”.

Uma delegação do Curitiba Oeste esteve mar-
cando presença no evento: Sergio Luiz (foto ao 
Centro), Célida Vieira (foto ao centro esquerda) e 
Solange Rodrigues (foto centro direita). Na foto 
ainda temos a Companheira Maria Pierri, do Rotary 
Club de Curitiba Gralha Azul (à esquerda na foto) e a 
Companheira Regina Amélia Darriba Rodrigues, do 
Rotary Club de Curitiba Fraterna (à direita na foto).

Fórum dos camPos Gerais Gera a carta dos camPos Gerais

Como é de costume, a companheira Gunilda 
promoveu o sorteio de um livro na última 
reunião do mês. Nessa ocasião, o compa-

nheiro Mauad foi o ganhador de um exemplar de 
“O Melhor das Comédias da Vida Privada” de Luis 
Fernando Veríssimo.

sorteio de livro
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