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Fevereiro 2014

04/02 -  71,88%
11/02 -  83,87%
18/02 -  80,65%
25/02 -  93,55%
Média  -  82,48%

100% - Adelcio, Augusto, Célida, Cleudo, Eliéte, 
Gisele, Helena, Humberto, Ilian, Machado, Maria 
de Lourdes, Marta, Nelson, Noel, Paulo Zordan, 
Preosck, Scorsin, Sérgio garcia, Sergio Luiz e Tarcísio.

Isentos de Freqüência 100%:  Bandeira; Carlberg; 
Denis; Estefano; Fatuch; José Maria; Kampmann; 
Portella, Trevisan, Ulisses, 

Isentos de Freqüência: Buschmann, Gunilda, 
Kampmann, Karam, Marco Pólo, Paulo de Tarso, 
Portella, Faoro, Titon

Honorários: Amaury, Edla, Terezinha , Wanda , 
Gunilda, Marli,  Paulo de Tarso              

MARÇO  2013

03  -   Ilian Lopes Vasconcelos
08  -   Marta Lucia Gehring
09  -   Helmuth Kampmann
25  -   Terezinha Guides
26  -   Adelcio Luiz Volpi
30  -   Eliéte Melo Barddal
 
 Cônjuges
01  -   Rosa Maria de Assis -  Bandeira
03  -   Aline da Silva    Carlos Alexandre 
05  -   Sully Vilarinho -   José Maria 
05  -   Inelde Bigolin Zordan - Paulo Moizes Zordan
29  -   Maria Letícia Titton -  David Cezar Titton
 
 Filhos
03  -   Gislene / Rubens Pereira Garrido Portella
16  -   Ana Flávia S. Lopes / Cleudo
21  -   Diego /  Nerlan Tadeu

25  -   Renata / Sergio Luiz Sottomaior Pereira
27  -   Fabiana/   Paulo Moizes Zordan
29  -   Maria Letícia   /  Paulo de Tarso Monte Serrat
 
 Posses
01  -   Paulo Salamuni - 26 anos [ 1988 ]
06 - Tiago Ruppel    2 anos [ 2012 ]
23  -   Ana Cristina -    4 anos [ 2010 ]
24  -   Newton Dan Faoro - 21 anos [ 1993 ]
31  -   Mariane Nascimento Ferreira - 5 anos [ 2009 ]
31  -   José Paulo Pegoraro Filho -   5 anos [ 2009 ]

O tema deste ano Rotario é tão forte, imensa-
mente comprometedor que nos leva a refletir 
muito quanto a responsabilidade que cada 

um tem como integrante transformador da socie-
dade.

Vejamos que embora esse tema nos pareça falar 
apenas de nosso compromisso enquanto voluntá-
rios de Rotary,  penso ser  uma constante desde que 
nascemos. 

Transformamos as vidas de 
nossos pais ao nascer, e estes 
transformam  nossas vidas ao 
proporcionar nosso crescimento 
e desenvolvimento. Estudamos 
e nos transformamos em pes-
soas mais capazes, e quando 
trabalhamos possibilitamos a 
transformação daqueles que nos 
relacionamos profissionalmente, 
criamos novas possibilidades, grupos de 
discussões em nossos trabalhos, em nossas famílias, 
nas universidades. Enfim, somos como indivíduos 
agentes transformadores por natureza.

O Transformar vidas do Rotary, é com certeza 
a potencialização dessas forças no sentido de abrir 
um espaço mais amplo nesta transformação indi-
vidual e pessoal, e o  somar da nossa vontade mais 
a sua capacidade tem como resultado  uma  força 
incalculável de pessoas capazes de romper barreiras, 
transpor obstáculos, com o único objetivo - ver uma  
sociedade mais igualitária.

Não fosse assim nossos trabalhos, o que dizer de 
todas as ações dentro do nosso clube?

Acreditamos estarmos transformando toda uma 
comunidade, ao fundarmos um clube de Rotary em 
Bocaiuva do Sul,  deixando a cargo de sua própria 
comunidade a responsabilidade  e liberdade de ge-
rirem essa transformação para seus habitantes.

Transformamos Vidas, na realização do projeto 
boa visão,  quando proporcionamos às 

crianças,  desde do teste de acui-
dade visual ate a entrega dos 

óculos, a melhoria para saú-
de e bem estar – estamos 
transformando pela saúde e 

atingindo a educação.
Transformamos Vidas, 

quando possibilitamos que 
uma jovem, através do Inter-

cambio de Rotary, atravesse os 
limites geográficos que separam a 

humanidade e vá buscar conhecimentos, que além 
de ter o objetivo de transformar a vida pessoal de 
cada jovem que vai e de cada jovem que vem,   tem 
também a essência de solidificar os laços de paz  e 
compreensão entre os povos.

Companheiros, sejamos por-
tanto, na medida de cada um,  ver-
dadeiros agentes transformadores,  
pois com certeza os ganhadores 
seremos todos nós.

Célida Helena A. Vieira
Pres. 2013-2014

Viver Rotary Transformar Vidas   



E M  D E S T A Q U E E M  D E S T A Q U E

RCCO COMEMORA 56 ANOS DE EXISTÊNCIA.

No dia 25 de fevereiro p. passado o Rotary Club de Curitiba Oeste comemorou 56 anos de sua fundação 
em alegre reunião. Contou com a presença de vários rotarianos de outros clubes além de convidados 
que abrilhantaram o evento como as estórias da Casa dos Contadores de Histórias.

SORTEIO DE LIVRO ANIVERSARIANTES DE JANEIRO

Os Companheiros Ribas, Sylvio e Marize, aniver-
sariantes do mês, recebem das mão da Pres.Célida 
um bolo comemorativo as suas datas natalícias.

O Companheiro Nerlan, foi o sorteado com o li-
vro “CÃES”, gentilmente ofertado pela companheira 
Gunilda que frequente nos brinda com belas obras.

O presidente Barack Obama assinou um projeto 
de lei orçamentária visando prover US$205 
milhões para apoiar a erradicação da pólio em 

2014 através do Centro Norte-americano de Contro-
le e Prevenção de Doenças e a Agência dos Estados 
Unidos para o Desenvolvimento Internacional.    

Os Estados Unidos já contribuíram mais de 
US$2,3 bilhões desde meados de dezembro de 
1980, quando ainda havia 125 países endêmicos e 
a doença afetava 350.000 pessoas por ano, sendo o 
país que mais doou à causa. Hoje, apenas Paquistão, 
Afeganistão e Nigéria continuam endêmicos e, em 
2013, o número de casos de pólio registrados nes-
tes países foi de 157 - o menor da história. No mês 
passado, a Índia comemorou seu terceiro ano sem 
nenhum caso da doença, abrindo o caminho para a 
certificação da erradicação da pólio para todo o su-
deste asiático. 

“A erradicação da pólio deixará um legado dura-
douro graças à infraestrutura de saúde criada, assim 
como as experiências e conhecimentos que estão 

sendo usados para beneficiar uma ampla gama 
de esforços globais de saúde pública”, disse James 
Lacy, presidente da força-tarefa para a erradicação 
da pólio dos Estados Unidos e ex-presidente do RI.  

A força-tarefa tem a missão de informar o gover-
no dos Estados Unidos e outros doadores da urgên-
cia e dos benefícios de seu apoio à Iniciativa Global 
de Erradicação da Pólio (GPEI).

Uma das principais responsabilidades do Rotary 
e da GPEI é a defesa da causa. Além de ter contri-
buído mais de US$1,2 bilhão à iniciativa, o Rotary 
tem usado sua influência para convencer governos 
do mundo todo da necessidade da erradicação da 
doença, ajudando a fazer com que realizassem con-
tribuições adicionais de mais de US$9 bilhões desde 
o lançamento da GPEI, em 1988. 

Contribua à iniciativa Elimine a Pólio Agora

Ajude o Rotary a difundir a causa
Participe do Maior Comercial do Mundo

EUA PROMETE US$205 MILHÕES À ERRADICAÇÃO DA PÓLIO

Aniversariantes de Fevereiro, Augusto, Humberto, Noel e Paulo.Homenagem ao Comp. Paulo de Tarso com entrega de uma estatueta.



E M  D E S T A Q U E E M  D E S T A Q U E

RCCO COMEMORA 56 ANOS DE EXISTÊNCIA.

No dia 25 de fevereiro p. passado o Rotary Club de Curitiba Oeste comemorou 56 anos de sua fundação 
em alegre reunião. Contou com a presença de vários rotarianos de outros clubes além de convidados 
que abrilhantaram o evento como as estórias da Casa dos Contadores de Histórias.

SORTEIO DE LIVRO ANIVERSARIANTES DE JANEIRO

Os Companheiros Ribas, Sylvio e Marize, aniver-
sariantes do mês, recebem das mão da Pres.Célida 
um bolo comemorativo as suas datas natalícias.

O Companheiro Nerlan, foi o sorteado com o li-
vro “CÃES”, gentilmente ofertado pela companheira 
Gunilda que frequente nos brinda com belas obras.

O presidente Barack Obama assinou um projeto 
de lei orçamentária visando prover US$205 
milhões para apoiar a erradicação da pólio em 

2014 através do Centro Norte-americano de Contro-
le e Prevenção de Doenças e a Agência dos Estados 
Unidos para o Desenvolvimento Internacional.    

Os Estados Unidos já contribuíram mais de 
US$2,3 bilhões desde meados de dezembro de 
1980, quando ainda havia 125 países endêmicos e 
a doença afetava 350.000 pessoas por ano, sendo o 
país que mais doou à causa. Hoje, apenas Paquistão, 
Afeganistão e Nigéria continuam endêmicos e, em 
2013, o número de casos de pólio registrados nes-
tes países foi de 157 - o menor da história. No mês 
passado, a Índia comemorou seu terceiro ano sem 
nenhum caso da doença, abrindo o caminho para a 
certificação da erradicação da pólio para todo o su-
deste asiático. 

“A erradicação da pólio deixará um legado dura-
douro graças à infraestrutura de saúde criada, assim 
como as experiências e conhecimentos que estão 

sendo usados para beneficiar uma ampla gama 
de esforços globais de saúde pública”, disse James 
Lacy, presidente da força-tarefa para a erradicação 
da pólio dos Estados Unidos e ex-presidente do RI.  

A força-tarefa tem a missão de informar o gover-
no dos Estados Unidos e outros doadores da urgên-
cia e dos benefícios de seu apoio à Iniciativa Global 
de Erradicação da Pólio (GPEI).

Uma das principais responsabilidades do Rotary 
e da GPEI é a defesa da causa. Além de ter contri-
buído mais de US$1,2 bilhão à iniciativa, o Rotary 
tem usado sua influência para convencer governos 
do mundo todo da necessidade da erradicação da 
doença, ajudando a fazer com que realizassem con-
tribuições adicionais de mais de US$9 bilhões desde 
o lançamento da GPEI, em 1988. 

Contribua à iniciativa Elimine a Pólio Agora

Ajude o Rotary a difundir a causa
Participe do Maior Comercial do Mundo

EUA PROMETE US$205 MILHÕES À ERRADICAÇÃO DA PÓLIO

Aniversariantes de Fevereiro, Augusto, Humberto, Noel e Paulo.Homenagem ao Comp. Paulo de Tarso com entrega de uma estatueta.



F R E Q Ü Ê N C I A O Companheiro
Boletim do Rotary Club de Curitiba Oeste Nº 619 /  Ano 55 - JAN/FEV 2014

A N I V E R S A R I A N T E S

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

Fevereiro 2014

04/02 -  71,88%
11/02 -  83,87%
18/02 -  80,65%
25/02 -  93,55%
Média  -  82,48%

100% - Adelcio, Augusto, Célida, Cleudo, Eliéte, 
Gisele, Helena, Humberto, Ilian, Machado, Maria 
de Lourdes, Marta, Nelson, Noel, Paulo Zordan, 
Preosck, Scorsin, Sérgio garcia, Sergio Luiz e Tarcísio.

Isentos de Freqüência 100%:  Bandeira; Carlberg; 
Denis; Estefano; Fatuch; José Maria; Kampmann; 
Portella, Trevisan, Ulisses, 

Isentos de Freqüência: Buschmann, Gunilda, 
Kampmann, Karam, Marco Pólo, Paulo de Tarso, 
Portella, Faoro, Titon

Honorários: Amaury, Edla, Terezinha , Wanda , 
Gunilda, Marli,  Paulo de Tarso              

MARÇO  2013

03  -   Ilian Lopes Vasconcelos
08  -   Marta Lucia Gehring
09  -   Helmuth Kampmann
25  -   Terezinha Guides
26  -   Adelcio Luiz Volpi
30  -   Eliéte Melo Barddal
 
 Cônjuges
01  -   Rosa Maria de Assis -  Bandeira
03  -   Aline da Silva    Carlos Alexandre 
05  -   Sully Vilarinho -   José Maria 
05  -   Inelde Bigolin Zordan - Paulo Moizes Zordan
29  -   Maria Letícia Titton -  David Cezar Titton
 
 Filhos
03  -   Gislene / Rubens Pereira Garrido Portella
16  -   Ana Flávia S. Lopes / Cleudo
21  -   Diego /  Nerlan Tadeu

25  -   Renata / Sergio Luiz Sottomaior Pereira
27  -   Fabiana/   Paulo Moizes Zordan
29  -   Maria Letícia   /  Paulo de Tarso Monte Serrat
 
 Posses
01  -   Paulo Salamuni - 26 anos [ 1988 ]
06 - Tiago Ruppel    2 anos [ 2012 ]
23  -   Ana Cristina -    4 anos [ 2010 ]
24  -   Newton Dan Faoro - 21 anos [ 1993 ]
31  -   Mariane Nascimento Ferreira - 5 anos [ 2009 ]
31  -   José Paulo Pegoraro Filho -   5 anos [ 2009 ]

O tema deste ano Rotario é tão forte, imensa-
mente comprometedor que nos leva a refletir 
muito quanto a responsabilidade que cada 

um tem como integrante transformador da socie-
dade.

Vejamos que embora esse tema nos pareça falar 
apenas de nosso compromisso enquanto voluntá-
rios de Rotary,  penso ser  uma constante desde que 
nascemos. 

Transformamos as vidas de 
nossos pais ao nascer, e estes 
transformam  nossas vidas ao 
proporcionar nosso crescimento 
e desenvolvimento. Estudamos 
e nos transformamos em pes-
soas mais capazes, e quando 
trabalhamos possibilitamos a 
transformação daqueles que nos 
relacionamos profissionalmente, 
criamos novas possibilidades, grupos de 
discussões em nossos trabalhos, em nossas famílias, 
nas universidades. Enfim, somos como indivíduos 
agentes transformadores por natureza.

O Transformar vidas do Rotary, é com certeza 
a potencialização dessas forças no sentido de abrir 
um espaço mais amplo nesta transformação indi-
vidual e pessoal, e o  somar da nossa vontade mais 
a sua capacidade tem como resultado  uma  força 
incalculável de pessoas capazes de romper barreiras, 
transpor obstáculos, com o único objetivo - ver uma  
sociedade mais igualitária.

Não fosse assim nossos trabalhos, o que dizer de 
todas as ações dentro do nosso clube?

Acreditamos estarmos transformando toda uma 
comunidade, ao fundarmos um clube de Rotary em 
Bocaiuva do Sul,  deixando a cargo de sua própria 
comunidade a responsabilidade  e liberdade de ge-
rirem essa transformação para seus habitantes.

Transformamos Vidas, na realização do projeto 
boa visão,  quando proporcionamos às 

crianças,  desde do teste de acui-
dade visual ate a entrega dos 

óculos, a melhoria para saú-
de e bem estar – estamos 
transformando pela saúde e 

atingindo a educação.
Transformamos Vidas, 

quando possibilitamos que 
uma jovem, através do Inter-

cambio de Rotary, atravesse os 
limites geográficos que separam a 

humanidade e vá buscar conhecimentos, que além 
de ter o objetivo de transformar a vida pessoal de 
cada jovem que vai e de cada jovem que vem,   tem 
também a essência de solidificar os laços de paz  e 
compreensão entre os povos.

Companheiros, sejamos por-
tanto, na medida de cada um,  ver-
dadeiros agentes transformadores,  
pois com certeza os ganhadores 
seremos todos nós.

Célida Helena A. Vieira
Pres. 2013-2014

Viver Rotary Transformar Vidas   


