F R E Q Ü Ê N C I A
JUlHO 2013
Reuniões:
02/07 - 91,18%
09/07 - 79,41%
16/07 - 70,59%
23/07 - 73,53%
30/07 - 73,53% (não computadas recuperações)
Média Mensal - 77,65%

de Lourdes, Mariane, Marta, Noel, Paulo Zordan,
Preosck, Sergio Luiz, Sylvio, Tiago, Tarcisio, Vera.
Isentos de Freqüência 100%: Bandeira;
Carlberg; Denis; Estefano; Fatuch; José Maria;
Kampmann; Portella.

Isentos de Freqüência: Buschmann, Guides,
Gunilda, Kampmann, Karam, Marco Pólo, Paulo de
Tarso, Portella, Ulisses, Faoro, Titon
100% - Adelcio, Cleudo, Célida, Eliéte, Gisele, Honorários: Amaury, Edla, Terezinha , Wanda ,
Helena, Humberto, Ilian, Scorsin, Machado, Maria Gunilda, Marli, Paulo de Tarso

A N I V E R S A R I A N T E S
AGOSTO 2013
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
22 - Maria Roseli G. D’avila / Hamilton D’avila
28 - Sheila Volpi / Adelcio Luiz Volpi
30 - Hilton Dacio Trevisan / Edla Trevisan
Filhos
06 - Márcio Barddal (in Memorian) / Eliéte
07 - Paola Franco Faoro / Newton Dan Faoro
11 - Gustavo R. Topanotti/ Sergio Luiz
16 - Adilson Dos Anjos / Amaury Caron dos Anjos
19 - Bruna / Hamilton Modesto D\’avila

19
25
25
26
29
31

-

Marcelo Ivan / Augusto Melek
Cleudo Lopes / Antonio Cleudo Tosin Lopes
Mariana Machado / Tarcísio Machado
Leilane / Rubens C. Buschmann
Luiz Fernando/ Mariane Nascimento Ferreira
Alberto Dos Anjos/ Amaury Caron dos Anjos

Posses
02 - Célida H. de Andrade Vieira - 8 anos [ 2005 ]
02 - Hamilton Modesto D\’avila - 8 anos [ 2005 ]
19 - Edla Trevisan - 5 anos [ 2008 ]
19 - Terezinha Guides - 5 anos [ 2008 ]
23 - Carlos A. Dias da Silva - 8 anos [ 2005 ]
29 - Herbert Forster - 7 anos [ 2006 ]
31 - Vera Maria Schettini - 20 anos [ 1993 ]
31 - Estefano Ulandowski - 20 anos [ 1993 ]
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Refletir é Preciso

A

s comunidades devem olhar o Rotary não como
um instrumento de caridade social. Mas como,
um excelente parceiro na procura de soluções
de médio e longo prazo para seus problemas.
Os projetos devem ser tangíveis e consistentes.
Cada clube deve em primeiro lugar, criar comissões
com propósito de servir a sua comunidade. Fomentar
o companheirismo e desenvolver projetos humanitários além de ter uma administração
coesa e eficiente, envolvido em objetivos comuns de acordo com a
necessidade da sua comunidade.
Como podemos empreender
algo ou ajudar alguém se não
estivermos estruturados? Querer realizar sem planejamento
é esta fadado ao caminho do
insucesso, e em Rotary não deve
haver espaço para insucesso.
Ser rotariano é antes de tudo ter
vocação para servir, sem ter que se servir. É preciso fechar as portas para aqueles que querem fazer
do Rotary, instrumento de divulgação de si próprio,
aqueles que pensam em se locupletar com as benesses de ser rotariano não devem ter espaço. Uma
instituição com mais de um século de existência, em
mais de 167 paises, merece respeito. Só verdadeiros
rotarianos têm a obrigação e o dever de se fazer por
ser respeitada e defende-las com dignidade e ética.
Os “Pierrôs” não deveriam, nem devem ter acesso
ao Rotary. Já dizia um companheiro, Rotary deve
ter uma porta estreita para entrar e bastante larga e

escancarada para sair. São pierrôs que se utilizam da
tribuna para jogar confetes e serpentinas em cima de
se mesmo.
Fazem da plenária um palanque alegórico de oratórias de dicção exemplar, mas estas dispersam como
plumas e espumas ao vento. Não mostram o caminho.
A encenação termina não com o apagar das luzes,
nem com o baixar das cortinas, mas com o tinir
dos Sinos. Ali nasce ali mesmo morre.
Toca o Sino, o Show termina.
Em 2007-2008 o lema escolhido pelo nosso presidente de
RI “Rotary Compartilha”. É um
chamamento a ação. É preciso
dar de si antes de pensar em
si.
Não precisa ter demais e
só dar aquilo do que não precisamos, basta compartilhar. Compartilhar é dar um pouco do nosso
tempo, do nosso talento e da nossa profissão.
Até do nosso dinheiro se possível for.
Rotary Compartilha é deixar de fazer das nossas
plenárias não só um palco iluminado de boa convivência, mais um foro de idéias e sugestões, além de
prestação de contas do que estamos
compartilhando com aqueles que
mais precisam.
Refleti é preciso.
Compartilhar é Preciso.
Fonte : e-rotary

Célida Helena A. Vieira
Pres. 2013-2014

INTERNACIONAL

EM DESTAQUE

ANNE MATTHEWS É A PRIMEIRA MULHER A ASSUMIR A FUNÇÃO DE VICE-PRESIDENTE DO RI

O

Rotary atingiu mais um marco com Anne L.
Matthews, do Rotary Club de Columbia East,
EUA, ocupando a cadeira da vice-presidência
do Rotary International. Anne é a primeira mulher a
desempenhar esta função.
“As mulheres têm contribuído muito ao Rotary”,
disse Matthews, que também é a primeira mulher
a servir tanto como curadora da Fundação Rotária
como diretora do RI. “Aquela imagem de ‘clube do
bolinha’ se dissipou e não volta mais. Tanto faz se
o trabalho é feito por um homem ou por uma mulher; o que importa é que a pessoa seja eficaz. Estou
muito orgulhosa de ser a primeira vice-presidente e
muito grata aos pioneiros da Califórnia que lutaram
pela adesão das mulheres no Rotary.”
Formada em administração e economia com
doutorado pela Universidade de South Carolina,
ela teve uma carreira de sucesso como presidente
da firma de consultoria educacional Matthews and
Associates. Anne já serviu em diversos conselhos,

D
inclusive o da faculdade em que se formou.Anne
Matthews começou a frequentar reuniões de Rotary
Clubs em 1989, por recomendação de seu pastor,
e não demorou muito para que ela se tornasse ativamente envolvida em seu clube. Ela diz que os
momentos inesquecíveis para ela foram imunizar
crianças contra a pólio na Índia, abrir poços d’água
na selva amazônica e preparar comida para os que
têm fome.

NOTÍCIA EM FOCO

J

PAULO DE TARSO ANALISA O LEMA DE RI

PROJETOS PARA MACIEIRA 2013/2014

á nas primeiras horas de sua gestão, a Presidente cidade.
Célida Helena de Andrade Vieira, do Rotary Club
Além disso, ficou marcada para breve uma reude Curitiba Oeste, já se encontrava em reunião nião com o Prefeito Municipal.
com a Secretária da Educação do Município de BoEm suma, uma manhã de trabalho intenso e
caiúva do Sul(dir), a Professora Celia Maria Mocelin, oportunidades alvissareiras.
juntamente com sua Diretora, a Professora Marili
Aparecida Mocelin Polli.
O assunto versou sobre os projetos para o
ano 2013/2014, incluindo a quadra de esportes
a ser iniciada em breve, bem como a recepção do
Intercambista Leonardo Cardoso, que deverá ficar
bastante em evidência, após a seu retorno da Bélgica. Logo após, a Presidente também esteve reunida com a empresária Flávia Santos, com o intuito
de promover a criação de um Rotary Club naquela

emonstrando ainda ser portador de grande oratória, serenidade e perspicácia, o EGD
Paulo de Tarso Monte Serrat proferiu palestra
a respeito do Lema de RI 2013/2014, Viver Rotary,
Transformar Vidas, sendo ovacionado em pé por todos ao final de sua fala.
A palestra ocorreu na abertura do ano rotário,
em reunião Presidida pela Companheira Célida, dia
02/07, durante a reunião do Clube.
Paulo de Tarso passeou pelas eras em que a degradação moral foi mais intensa durante a história
da humanidade e classificou o momento atual como
um deles, comparado inclusive aos tempos finais da
Babilônia e do Império Romano.
Enfatizou que o ser humano atual corre atrás do
que se imagina como felicidade e, durante este caminho, tem se mostrado muito infeliz e egocêntrico.
Motivadamente afirmou que seguir o Lema atu-

al de Rotary International é a saída para o momento
que vivemos, chamando atenção que saber o que é
Rotary, mas não vivê-lo intensamente, é como dizer
aos outros “faça o que eu digo, mas não faça o que
eu faço”. Para transformar vidas é necessário viver
Rotary, finalizou.

INÍCIO DO ANO ROTÁRIO COM MUITA ALEGRIA E MOTIVAÇÃO

C

om o espírito de Viver Rotary, Transformar Vi- quem precisa, tendo como lema rotário a vivência
das, a gestão 2013-2014 teve início neste últi- em Rotary e fazer não apenas o certo, o mas o que
mo sábado, 29 de junho de 2013.
é preciso.
Transcorreu em clima de muita alegria, emoção e motivação a festa de início do ano rotário que
aconteceu neste último dia 29 de junho, ocasião em
que o Governador Distrital 2012-13 Arlindo Venturim, despediu-se de suas funções e no qual agradeceu a todos que o ajudaram a realizar o ano rotário
que ora findou.
O Governador Luiz Alberto Scorsin assumiu o
comando do Distrito 4730 para, junto com a equipe
distrital e todos os companheiros rotarianos, levar
em frente o nosso Distrito nos desígnios de servir a
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EM DESTAQUE

EM DESTAQUE

TRANSMISSÃO E POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CURITIBA OESTE
No dia 25 de junho aconteceu no Buffet Ilha do ativo à próxima gestão que se iniciava naquele moMehl, a transmissão de encargos e posse do novo mento, assim como obteve de seus antecessores.
Conselho Diretor do Rotary Club de Curitiba Oeste,
para o ano 2013/2014, encabeçado pela Presidente
Célida Helena de Andrade Vieira. Na oportunidade,
também houve a transmissão e posse da nova Diretoria do Rotaract Club de Curitiba Oeste.

O Companheiro Sergio Luiz, representando naquele ato o Governador Arlindo Venturim, salientou
os projetos maravilhosos desenvolvidos pelo Clube,
bem como pelo Rotaract, desejando enorme sucesso
para os líderes que tomavam posse naquele moO Presidente 2012/2013 do Rotaract, o Com- mento.
panheiro André Felipe Pereira Martins enfatizou
o apoio dos Companheiros e o empenho com que
todos levaram os projetos do Clube no ano que ali
terminava.

A nova Presidente do Rotaract, Larissa Félix, externou sua alegria, pois, naquele momento discursava para pessoas as quais, sempre enxergou como
“Cidadãos Modelo” para a sociedade. Chamou os
novos Diretores a se unir com determinação aos objetivos do Clube e agradeceu ao Presidente que ora
deixava suas atribuições todo o empenho e determinação em fazer o Clube atuar de forma significativa,
como tem feito nos últimos anos.

2013/2014, também foram citadas e homenageadas, estando o Rotary Club de Curitiba Oeste e o
Rotaract muito orgulhosos dessas duas filhas que
tanto brilham no cenário rotário local e regional.

Em seguida houve o encerramento da reunião,
com posterior jantar de confraternização, o qual foi
muito concorrido, agradável e alegre.
Houve a transmissão das funções da Presidência,
com troca de presentes e entrega da cápsula do tempo à nova Presidente Célida.
Após um breve filme que retratava a trajetória
A Presidente 2012/2013, Mariane Nascimento, inicial da Presidente recém empossada, Célida proproferiu discurso emocionado, enfatizando o apoio feriu belo e emocionante discurso, enfatizando que
que recebeu de seu marido e filhos, bem como de precisamos do Rotary para realizar projetos grandiosua tia, a nossa Companheira Eliéte. Garantiu apoio sos, como os que o Clube realizou em Macieira.

O Governador Scorsin exortou a todos para comparecerem em sua festiva de posse, que ocorrerá no
dia 29, e que todos nos unamos para transformar
vidas ao tempo em que vivemos Rotary.
O Companheiro Salamuni, Presidente da Câmara
de Vereadores de Curitiba, enalteceu o trabalhos das
presidentes Mariane e Célida, com diploma de reconhecimento da Câmara.
As RDRs Angela Hortência Weber e Marina
Pujol Buschmann, respectivamente 2012/2013 e

EM DESTAQUE

EM DESTAQUE

TRANSMISSÃO E POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CURITIBA OESTE
No dia 25 de junho aconteceu no Buffet Ilha do ativo à próxima gestão que se iniciava naquele moMehl, a transmissão de encargos e posse do novo mento, assim como obteve de seus antecessores.
Conselho Diretor do Rotary Club de Curitiba Oeste,
para o ano 2013/2014, encabeçado pela Presidente
Célida Helena de Andrade Vieira. Na oportunidade,
também houve a transmissão e posse da nova Diretoria do Rotaract Club de Curitiba Oeste.

O Companheiro Sergio Luiz, representando naquele ato o Governador Arlindo Venturim, salientou
os projetos maravilhosos desenvolvidos pelo Clube,
bem como pelo Rotaract, desejando enorme sucesso
para os líderes que tomavam posse naquele moO Presidente 2012/2013 do Rotaract, o Com- mento.
panheiro André Felipe Pereira Martins enfatizou
o apoio dos Companheiros e o empenho com que
todos levaram os projetos do Clube no ano que ali
terminava.

A nova Presidente do Rotaract, Larissa Félix, externou sua alegria, pois, naquele momento discursava para pessoas as quais, sempre enxergou como
“Cidadãos Modelo” para a sociedade. Chamou os
novos Diretores a se unir com determinação aos objetivos do Clube e agradeceu ao Presidente que ora
deixava suas atribuições todo o empenho e determinação em fazer o Clube atuar de forma significativa,
como tem feito nos últimos anos.

2013/2014, também foram citadas e homenageadas, estando o Rotary Club de Curitiba Oeste e o
Rotaract muito orgulhosos dessas duas filhas que
tanto brilham no cenário rotário local e regional.

Em seguida houve o encerramento da reunião,
com posterior jantar de confraternização, o qual foi
muito concorrido, agradável e alegre.
Houve a transmissão das funções da Presidência,
com troca de presentes e entrega da cápsula do tempo à nova Presidente Célida.
Após um breve filme que retratava a trajetória
A Presidente 2012/2013, Mariane Nascimento, inicial da Presidente recém empossada, Célida proproferiu discurso emocionado, enfatizando o apoio feriu belo e emocionante discurso, enfatizando que
que recebeu de seu marido e filhos, bem como de precisamos do Rotary para realizar projetos grandiosua tia, a nossa Companheira Eliéte. Garantiu apoio sos, como os que o Clube realizou em Macieira.

O Governador Scorsin exortou a todos para comparecerem em sua festiva de posse, que ocorrerá no
dia 29, e que todos nos unamos para transformar
vidas ao tempo em que vivemos Rotary.
O Companheiro Salamuni, Presidente da Câmara
de Vereadores de Curitiba, enalteceu o trabalhos das
presidentes Mariane e Célida, com diploma de reconhecimento da Câmara.
As RDRs Angela Hortência Weber e Marina
Pujol Buschmann, respectivamente 2012/2013 e

F R E Q Ü Ê N C I A
JUlHO 2013
Reuniões:
02/07 - 91,18%
09/07 - 79,41%
16/07 - 70,59%
23/07 - 73,53%
30/07 - 73,53% (não computadas recuperações)
Média Mensal - 77,65%

de Lourdes, Mariane, Marta, Noel, Paulo Zordan,
Preosck, Sergio Luiz, Sylvio, Tiago, Tarcisio, Vera.
Isentos de Freqüência 100%: Bandeira;
Carlberg; Denis; Estefano; Fatuch; José Maria;
Kampmann; Portella.

Isentos de Freqüência: Buschmann, Guides,
Gunilda, Kampmann, Karam, Marco Pólo, Paulo de
Tarso, Portella, Ulisses, Faoro, Titon
100% - Adelcio, Cleudo, Célida, Eliéte, Gisele, Honorários: Amaury, Edla, Terezinha , Wanda ,
Helena, Humberto, Ilian, Scorsin, Machado, Maria Gunilda, Marli, Paulo de Tarso

A N I V E R S A R I A N T E S
AGOSTO 2013
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
22 - Maria Roseli G. D’avila / Hamilton D’avila
28 - Sheila Volpi / Adelcio Luiz Volpi
30 - Hilton Dacio Trevisan / Edla Trevisan
Filhos
06 - Márcio Barddal (in Memorian) / Eliéte
07 - Paola Franco Faoro / Newton Dan Faoro
11 - Gustavo R. Topanotti/ Sergio Luiz
16 - Adilson Dos Anjos / Amaury Caron dos Anjos
19 - Bruna / Hamilton Modesto D\’avila

19
25
25
26
29
31

-

Marcelo Ivan / Augusto Melek
Cleudo Lopes / Antonio Cleudo Tosin Lopes
Mariana Machado / Tarcísio Machado
Leilane / Rubens C. Buschmann
Luiz Fernando/ Mariane Nascimento Ferreira
Alberto Dos Anjos/ Amaury Caron dos Anjos

Posses
02 - Célida H. de Andrade Vieira - 8 anos [ 2005 ]
02 - Hamilton Modesto D\’avila - 8 anos [ 2005 ]
19 - Edla Trevisan - 5 anos [ 2008 ]
19 - Terezinha Guides - 5 anos [ 2008 ]
23 - Carlos A. Dias da Silva - 8 anos [ 2005 ]
29 - Herbert Forster - 7 anos [ 2006 ]
31 - Vera Maria Schettini - 20 anos [ 1993 ]
31 - Estefano Ulandowski - 20 anos [ 1993 ]

ADMINISTRAÇÃO 2013/2014 - Presidente de RI : RON D. BURTON; Governador: Luiz Alberto Scorsin, Governador Assistente: Bernadete
Zagonel, Presidente: Célida Helena de Andrade Vieira, Vice Presidente: Silvio Marquione Machado, Presidente Eleito 2014/2015:
Roberto Eliseu Preosck, Administração de Clube : Vera Maria Schetinni, Secretário: Roberto Eliseu Preosck, 2º Secretário: Marta Lucia
Hehing, Protocolo: Tiago Rupel, Tesoureiro: Paulo Mioses Zordan, 2º Tesoureiro: Noel Didier Pacheco de Carvalho, Desenvolvimento
Quadro Associativo : Sergio Sotomaior Pereira, Imagem Pública: Antonio Cleudo Tosin Lopes, Serviços à Comunidade: Marize Senes
Ribeiro, Novas Gerações: José Paulo Pegoraro Filho, Past President: Mariane Nascimento Ferreira; 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 FUR- Rua Adyr Guimarães, 288. Fone: (41) 3252-5161. - Website - www.curitibaoeste.org.br

O Companheiro
Boletim do Rotary Club de Curitiba Oeste Nº 613 / Ano 55 - julho 2013

Refletir é Preciso

A

s comunidades devem olhar o Rotary não como
um instrumento de caridade social. Mas como,
um excelente parceiro na procura de soluções
de médio e longo prazo para seus problemas.
Os projetos devem ser tangíveis e consistentes.
Cada clube deve em primeiro lugar, criar comissões
com propósito de servir a sua comunidade. Fomentar
o companheirismo e desenvolver projetos humanitários além de ter uma administração
coesa e eficiente, envolvido em objetivos comuns de acordo com a
necessidade da sua comunidade.
Como podemos empreender
algo ou ajudar alguém se não
estivermos estruturados? Querer realizar sem planejamento
é esta fadado ao caminho do
insucesso, e em Rotary não deve
haver espaço para insucesso.
Ser rotariano é antes de tudo ter
vocação para servir, sem ter que se servir. É preciso fechar as portas para aqueles que querem fazer
do Rotary, instrumento de divulgação de si próprio,
aqueles que pensam em se locupletar com as benesses de ser rotariano não devem ter espaço. Uma
instituição com mais de um século de existência, em
mais de 167 paises, merece respeito. Só verdadeiros
rotarianos têm a obrigação e o dever de se fazer por
ser respeitada e defende-las com dignidade e ética.
Os “Pierrôs” não deveriam, nem devem ter acesso
ao Rotary. Já dizia um companheiro, Rotary deve
ter uma porta estreita para entrar e bastante larga e

escancarada para sair. São pierrôs que se utilizam da
tribuna para jogar confetes e serpentinas em cima de
se mesmo.
Fazem da plenária um palanque alegórico de oratórias de dicção exemplar, mas estas dispersam como
plumas e espumas ao vento. Não mostram o caminho.
A encenação termina não com o apagar das luzes,
nem com o baixar das cortinas, mas com o tinir
dos Sinos. Ali nasce ali mesmo morre.
Toca o Sino, o Show termina.
Em 2007-2008 o lema escolhido pelo nosso presidente de
RI “Rotary Compartilha”. É um
chamamento a ação. É preciso
dar de si antes de pensar em
si.
Não precisa ter demais e
só dar aquilo do que não precisamos, basta compartilhar. Compartilhar é dar um pouco do nosso
tempo, do nosso talento e da nossa profissão.
Até do nosso dinheiro se possível for.
Rotary Compartilha é deixar de fazer das nossas
plenárias não só um palco iluminado de boa convivência, mais um foro de idéias e sugestões, além de
prestação de contas do que estamos
compartilhando com aqueles que
mais precisam.
Refleti é preciso.
Compartilhar é Preciso.
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