F R E Q Ü Ê N C I A
Outubro 2013
Reuniões:
01/10 - 72,48%
08/10 - 78,13%
15/10 - 80,65%
22/10 - 83,87%
29/10 - 87,10%
Média Mensal - 80,44%
100% - Adelcio, Augusto, Cleudo, Célida, Eliéte,
Gisele, Helena, Ilian, Machado, Maria de Lourdes,

Marta, Noel, Paulo Zordan, Preosck, Scorsin, Sergio
Luiz, Sylvio, Tarcisio e Vera.
Isentos de Freqüência 100%: Bandeira; Carlberg;
Denis; Estefano; Fatuch; José Maria; Kampmann;
Portella, Trevisan
Isentos de Freqüência: Buschmann, Gunilda,
Kampmann, Karam, Marco Pólo, Paulo de Tarso,
Portella, Ulisses, Faoro, Titon
Honorários: Amaury, Edla, Terezinha , Wanda ,
Gunilda, Marli, Paulo de Tarso

A N I V E R S A R I A N T E S
NOVEMBRO 2013
Sócios
01 - Maria de Lourdes Pereira Cordeiro
06 - Nerlan Tadeu Gonçalves de Carvalho
07 - José Paulo Pegoraro Filho
18 - Edla Trevisan
Conjuges
01 - Regina Kampmann / Helmuth Kampmann
03 - Gisele Antunes de Lima / Humberto
18 - Edla - Hilton Dacio Trevisan
20 - Marli Terezinha H. Preosck / Preosck
26 - Heloisa do Rocio Ulandowski / Estefano
Filhos
01 - Bruno / Nelson Luiz Ribas
02 - Daniella / Herbert Forster
03 - Heloisa / Paulo de Tarso Monte Serrat
04 - Larissa / Marco Polo

07 - Denise / Omar Rachid Fatuch
07 - Denise / Helmuth Kampmann
08 - Nicole Titze Scorsin / Gisele Titze Scorsin
08 - Nicole Titze Scorsin / Luiz Alberto Scorsin
14 - Silvia Maria / Mariane
17 - Florise / David Cezar Titton
19 - Ana Maria / Terezinha Guides
19 - Ana Paula / Paulo Moizes Zordan
19 - Carin / Ulisses Mauad
20 - Marlos Augusto / Augusto Melek
Posses
01- Paulo Moizes Zordan
2 anos [ 2011 ]
11 - João E. Bandeira de Assis 27 anos [ 1986 ]
27 - David Cezar Titton
34 anos [ 1979 ]
29 - Marize Senes Ribeiro
8 anos [ 2005 ]
30 - Maria de Lourdes
9 anos [ 2004 ]
30 - Vicente Tarcísio Machado 9 anos [ 2004 ]
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DAR E RECEBER - É O PORQUÊ DE ESTARMOS AQUI.
‘Fingi ser gari por 8 anos e vivi como um ser invisível’.
isse um Psicólogo da USP que varreu as ruas da
Universidade para concluir sua tese de mestrado da ‘invisibilidade pública’. Ele comprovou
que, em geral, as pessoas enxergam apenas a função
social do outro. Quem não está bem posicionado sob
esse critério, vira mera sombra social.
Quando fitamos o mesmo objeto seguidamente, deixamos de nota-lo. Quando
fitamos pessoas brilhantes seguidamente em ação para que a
transformação social ocorra de
fato deixamos de nota-las protagonizando o extraordinário. A
invisibilidade atinge tudo aquilo que é alheio ao aprovável ou
ao usual.
Porém, para que o extraordinário vire usual, o Rotary Club de
Curitiba Oeste instituiu o Prêmio Pritaneu.
Para que não sejam relegados à invisibilidade os
atos notáveis de pessoas e empresas que transcendem o lugar comum ao engajar-se em ações sociais,
liderá-las e propagarem a esperança.
É uma honra imensa para este Clube prestar homenagem a profissionais e empresas com atuação
relevantes de fato. E neste ano não foi diferente, o Dr
Euripes Ferreira e o Supermercado Festval, ambos,
que através de ações que vão além de suas atividades primárias, transformam vidas, realizam sonhos,
diminuem as diferenças e torna o mundo muito mais
justo e humano.

D

O Rotary é um clube de serviço que ao longo de
seus 110 anos reúne profissionais que buscam transcender o lugar comum através de projetos e programas cujo fim é estabelecer a boa vontade. Esforços são
comungados dia após dia na atuação rotária de forma
incansável e resiliente para que Poliomielites, Analfabetismos, Abismos Sociais e Desamparos deixem ser
invisíveis e passem a ser inexistentes.
Programas educacionais são erigidos
e viabilizados nos diversos cantos do
mudo, intercâmbios de jovens
são fomentados relativizando
a distância das fronteiras físicas e culturais.
Aproximar-se do distinto
e desconhecido, do alheio
é a única forma de atingir
harmonia e é nessa busca que
nos engajamos e é essa busca
que nos obriga a estreitar os laços de
companheirismo com todos que compartilham
desse mesmo ideal de promover a paz, estreitar os
laços de amizades e erradicar as mazelas do mundo.
Coroamos o mês de outubro, mês dedicado aos profissionais e ainda tocados pelas emoção de nossos benfeitores, entramos no mês que para
nós ROTARIANOS é e assim deve
ser, o mês mais importante, NOVEMBRO – Mês de solidificar o nosso
trabalho e nossas ações; mês de unir
todos os esforços para...
continua...

Célida Helena A. Vieira
Pres. 2013-2014

DARMOS DE NÓS ANTES DE PENSARMOS EM NÓS, mês
de contribuirmos para a FUNDAÇÃO ROTARIA.
Temos muitos motivos para fazermos as contribuições, e vou deixar algumas sugestões que motivará cada um de nós:
Vou contribuir para que o meu neto que vai nascer jamais saiba o que é Polio, nunca use aparelho na
perna;
Vou contribuir não pelo vestibular do meu filho,
mas para que todos tenham educação e se desenvolvam profissionalmente;

Vou contribuir, porque em quanto temos agua
em abundância, crianças morrem de sede em algum
lugar;
Vou contribuir, porque jovens são enviados de
um país a outro, comprovando que afinal de contas as
fronteiras são apena geográficas, e que não podemos
ter barreiras que possam dividir a humanidade,
Vou contribuir porque, faço parte de uma família
a qual acredita que realmente pode melhorar o mundo e TRANSFORMAR VIDAS.

EM DESTAQUE
EMOÇÃO, ALEGRIA E TALENTO NA 24ª EDIÇÃO DO PROGRAMA PRITANEU

C

omo de costume, a 24ª edição do Programa
Pritaneu, ocorrida no último dia 25, foi coroada
de êxito, alegria e forte emoção. Na oportunidade, o Dr. Eurípedes Ferreira foi o agraciado com o
Troféu Guido Arzua dos Profissionais Notáveis e os
Supermercados Festval, na pessoa de seu Diretor
Carlos Beal, o Troféu Avelino Vieira das Empresas
Socialmente Responsáveis.
O médico Eurípides Ferreira é o responsável pelo
serviço de TMO do Hospital Pequeno Príncipe. Com
45 anos na medicina, o hematologista realizou o
primeiro transplante de medula óssea do Brasil, em
1979, em Curitiba no Hospital de Clínicas. Referência
na implantação de todos os serviços de transplante
de medula óssea no país, Dr. Eurípedes faz parte da
equipe do Serviço de Hematologia e Oncologia do
Pequeno Príncipe, fundada por ele em 1967.
A inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho é uma prática que acompanha
o Festval desde a sua Função em 1995, na tentativa de resgatar uma parte dos profissionais com
grande potencial, mas sem igualdade de oportunidades. Para a empresa, este projeto, desde o seu
início, mostrou-se como uma oportunidade de unir
empregabilidade e resultados, pois reflete na produtividade de toda a equipe e da empresa, com

consequente satisfação de colaboradores e clientes.
Para os especiais o projeto proporciona cidadania,
independência e superação.
Inicialmente, o Festval contava como apoio de
várias escolas de educação especial, que encaminhavam os alunos aptos para exercer as funções
oferecidas. Atualmente, recebe também deficientes
que já não frequentam mais a escola, mas buscam
sua inserção no mercado de trabalho. Na maioria
das vezes, estes deficientes são indicados por instituições, clientes e colaboradores que já conhecem o
trabalho do Festval com responsabilidade social. As
vagas oferecidas variam conforme potenciais e limitações que serão identificadas na entrevista seletiva
e a projeção de carreira varia conforme o desempenho nas atividades.
O Festval mantém hoje em seu quadro funcional
9% de pessoas com deficiência, ocupando os mais
variados cargos, como: empacotadores, balconistas,
padeiros, repositores e um colaborador destaque
como Líder de Equipe.
Anualmente, o Festval viabiliza um passeio
turístico para todos os especiais e alguns colaboradores sorteados, a fim de valorizá-los e investir em
qualidade de vida no trabalho e integração social.
Ambos os agraciados, Dr. Eurípedes e Dr. Carlos

Beal, foram assim admitidos na Honorífica Ordem do
Pritaneu, podendo a seu juízo participar das reuniões do Curitiba Oeste e desfrutar das refeições em
companhia de todos, sem custos para si.
O evento contou com a participação do Governador do 4730, Luiz Alberto Scorsin e esposa Gisele, bem como com o esposo da Presidente Célida,
Walcimir. Os homenageados também estiveram
acompanhados pelas esposas, familiares e amigos.
O Companheiro Paulo Salamuni, Presidente da Câ-

mara de Vereadores de Curitiba também abrilhantou o evento com sua presença.
Um dos momentos altos da noite foi o depoimento de uma mãe de funcionário do Festval, atestando o crescimento que seu filho especial obteve
ao ingressar em sua primeira atividade profissional,
na qual permanece até hoje. “Meu filho é assíduo,
esforçado e tem muito orgulho de trabalhar para o
Supermercado” afirmou a mãe que é cunhada do
Companheiro Hamilton.
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