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JUNHO 2014

 03/06 -  79,14%
 10/06  -  81,81%
 17/06 -  88,22%
         Média  -  83,05%

100% - Adelcio, Augusto, Célida, Cleudo, Eliéte, 
Gisele, Helena, Ilian, Machado, Marcelo, Maria de 
Lourdes, Mariane, Marta, Nelson, Noel, Preosck, 
Scorsin, Sergio Luiz, Tiago, Vera 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              

JULHO

Socios
11 -  Estefano Ulandowski
16 - José Maria 

Cônjuges
04  -   Mario Sergio Cordeiro /  Maria de Lourdes
09  -   Marisa Franco Faoro  /    Newton Dan Faoro
14  -   Arlindo Vasconcelos /   Ilian L. Vasconcelos
 
Filhos
04  - César / David Cezar Titton
09  - Sandra  /   Edla Trevisan
09  - Sandra /   Hilton Dacio Trevisan
10  - Vanessa / Sylvio Marchione Machado
24  - Christine /   Helmuth Kampmann
24  -   Rachel /   Roberto Sotomaior Karam
25  -   Celso /   Paulo de Tarso Monte Serrat
25  -   Cláudia /   Terezinha Guides

25  -   Cláudio Roberto/   Rubens C. Buschmann
26  -   Camila /  Célida H. de Andrade Vieira
30  -   Simone Melo Barddal /   Eliéte Barddal

Posses
02  -   Roberto Sotomaior Karam  30 anos [ 1984 ]
10  -   Marta Lucia Gehring          2 anos [ 2012 ]
27  -   Eliéte Melo Barddal        15 anos [ 1999 ]
28  -   Sergio Luiz S. Pereira        22 anos [ 1992 ]
 

Chegamos no final de mais uma gestão do nos-
so clube tão querido, a sensação é muito boa, 
pois temos a certeza de que não fizemos tudo o 

que gostaríamos, mas fizemos tudo que foi possível 
e demos o nosso melhor. Este ano foi a realização de 
mais uma etapa  vivida dentro de Rotary,  e como 
foi com tantos  outros trabalhos a mim designados,  
nestes quase dez anos de vida rotária foi 
executado  com muito carinho e  de-
dicação. Parece que foi ontem, que 
tudo começou.  O ano era 2005, 
e o Lema Rotário Dar de Si an-
tes de pensar em si. Foi neste, 
clima de completa doação que 
ingressei em Rotary. 

Por mais que para alguns 
o lema apenas dizia sobre 
doar incondicionalmente, para 
mim representava, especialmente 
naquele momento em que aceitava 
as diretrizes de Rotary, uma tomada de 
consciência muito grande da responsabilidade que 
temos para com o outro, do  que dizemos ser possí-
vel;  do que podemos alcançar. Dever que impõem o 
despertar  desta consciência  pára que não meçamos 
esforços em buscar todos os meios possíveis tendo  
como  principal  objetivo o de propiciar uma igual-
dade entre os  homens. 

Aprendi nesses anos que se passaram que não 
somos e não devemos ser apenas doadores de fór-
mulas prontas, as quais acreditamos serem perfeitas 
para estreitar as relações entre os povos e dirimir de-
sigualdades, para se ter um mundo mais justo, mas 

não existe formula pronta; necessário sim  criarmos 
uma.  Precisamos criar meios para que as  comuni-
dades se desenvolvam seguindo seu próprio curso, 
compartilhando ideais e estendendo a mão, porque 
somos ponte é assim que  devemos ser, apenas mais 
e nada menos, apenas  ponte para realizar sonhos, 
não os nossos, e nem os sonhos que sonhamos para 

o outro, mas um sonho comum, seja este 
a  compreensão entre os povos, seja 
o de  alcançar a  igualdade social, 

a erradicação de doenças en-
dêmicas, a educação possível 
para todos, um mundo mais 
verde, mais colorido, um 

mundo melhor. Sonhos que 
possamos realizar, e sabe-
mos que poderemos realizar. 

Porque somos Rotarianos e cre-
ditamos que está em nossas mãos 

ser ou não agentes transformado-
res.  É apenas  uma  escolha. Escolhas que 

fazemos porque   reconhecemos em cada um de nós 
um elemento partícipe dessa comunidade que tanto 
falamos em transformar. Porque Rotary transforma 
a nós mesmos, e nos une em prol  de um bem co-
mum. Transformar vidas. 

Seja pela transformação con-
seguida através dos projetos 
estruturados de Rotary Internacio-
nal, como é o caso do Boa Visão, 
responsável pelo desenvolvimento 
e rendimento escolar de tantas 

Célida Helena A. Vieira
Pres. 2013-2014

Rotary transforma a nós mesmos, e nos une 
em prol  de um bem comum.

Continua



E M  D E S T A Q U E

O Rotary Club de Curitiba Oeste entregou no úl-
timo dia 10 de junho o projeto de inclusão di-
gital para a APADEH - Associação Paranaense 

para o Desenvolvimento do Potencial Humano. O 
projeto nasceu através e com os recursos oriundos 
do segundo lugar conquistado no concurso de Proje-
to Educacional da Fundação Júlio Moreira.

Um projeto consistente compreendendo oito 
computadores, uma impressora e diversos softwares 
educacionais. Além dos recursos do prêmio da Fun-
dação Júlio Moreira e do seu repasse anual, vários 
companheiros fizeram contribuições, além dos fun-
dos do clube.

A sala multimídia que abriga os equipamentos 
foi inaugurada com uma justa homenagem, sendo 
nominada Sala Rotary Governador Hilton Dácio Tre-
visan. Trevisan foi um dos fundadores do Curitiba 
Oeste no ano de 1958 e hoje está com quase 91 anos 

de idade.
Foram momentos de muita emoção, também 

proporcionados pelos jovens da Associação, que 
apresentaram um verdadeiro espetáculo de dança 
folclórica italiana, tendo seu auge no discurso de 
agradecimento aos rotarianos e aos professores, fei-
to por aluna, pleno de conteúdo e eloquência. Mo-
mentos como estes ratificam o lema da Convenção 
da Associação Nacional de Rotary Clubs da América 
em 1911, Portland, Oregon, “Mais se beneficia quem 
melhor serve”. É o Rotary ajudando a Transformar 
Vidas.

A Escola de Educação Básica Guilherme Canto 
Darin oferece 266 atendimentos na as áreas técnica 
e pedagógica a alunos com deficiência intelectual 
e múltipla deficiência, no município de Curitiba e 
Região Metropolitana de Curitiba. A Escola funciona 
em uma sede que possuem estrutura adaptada às 
necessidades de sua clientela e uma equipe multi-
disciplinar.

APADEH RECEBE O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

N O T Í C I A  E M  F O C O

Em reunião do Rotary Clube 
de Búzios, em 13/05, o com-
panheiro Denis e sua esposa 

Walde estiveram presentes nesse 
dia onde entregaram uma flâmu-
la do nosso Clube e receberam da 
presidenta Ilza Granado da Gama 
um adesivo do programa do clube 
de Búzios com os dizeres ‘’ BÚZIOS 
EU AMO EU CUIDO’’.

crianças, em todos os cantos do mundo, ou pela 
oportunidade proporcionado pelo Intercâmbio de 
Jovens, que novamente nos remete ao sonho de um 
mundo de paz e de compreensão entre aas nações. 

E como sabemos que a transformação é também 
uma via de mão dupla: e certos de que precisamos 
de muita ajuda para alcançar nossos objetivos, de-
mos um passo mais longo, além de Macieira, estrei-
tamos mais e mais nossos laços de amizades, bus-
camos novas parcerias, e assim consolidamos nossa 
marca  em Bocaiuva do Sul,  e  concretizamos um 
grande sonho, fundamos ali mais um novo clube de 
Rotary. Tudo iniciado por incansáveis sonhadores, 
nossos queridos  companheiros de clube.  

E quando pensávamos que já havíamos reali-
zados os sonhos possíveis para  esta gestão que se 
finda...fomos surpreendidos e emocionados pude-
mos ver de perto o quanto nosso trabalho poderá 
transformar a vidas das crianças especiais da APA-
DEH, que  através da doação da sala de informática, 
poderá fazer a inclusão digital e assim inseri-los no 
mercado de trabalho; companheiros!  oferecemos 
mecanismos de driblar as diferenças; e quando es-
sas crianças especiais, com o mais lindo sorriso nos 
lábios nos brinda com suas danças alegres,  perce-
bemos que muitas e muitas vezes são exatamente 
as diferenças  que faz o espetáculo da vida  valer a 
pena. 

E valeu muito a pena, porque, transformados 

fomos durante  todo o ano,  todos os dias, a cada  
projeto executado por nossos companheiros, a cada 
dólar doado a fundação rotária, pelas  nossas anima-
das viagens, e as divertidas conversas durantes  os 
jantares de grupo de companheirismo que nos tor-
nou mais unidos e amigos. 

Transformados somos pela gratidão, principal-
mente ao meu exímio conselho diretor que não me-
diu esforços para que todas as reuniões fossem de al-
guma forma  60 minutos  de  muito companheirismo 
e de  muita amizade.  

 Companheiros! transformados  estamos, to-
dos da minha família, porque vocês cúmplices dos 
Deuses  nos proporcionaram viver o melhor ano de 
nossas vidas. 

Muito Obrigada, por ter sonhado com esse con-
selho diretor,  o sonho maravilhoso de transformar 
vidas. Um beijo carinhoso no coração de cada um de 
vocês.

CÉLIDA H. DE ANDRADE VIEIRA
Presidente 2013-2014

Viver Rotary Transformar Vidas
Rotary Club de Curitiba Oeste
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Em clima de coração quente, por causa do frio, 
ocorreu no dia 28 de maio o já tradicional Bobó 
de Camarão e de Frango do Curitiba Oeste, 

tendo como mestre cuca a Companheira Presidente 
Célida Vieira.

O encontro aconteceu em clima íntimo, com 
muita alegria e companheirismo, sendo que os dois 
tipos de Bobó servidos pela Presidente foram ampla 
e unanimemente aprovados sem ressalvas, por to-
dos os presentes. Nota para a presença abrilhanta-
dora do Companheiro Ernesto Secundino, do Rotary 
Club do Rio de Janeiro Lagoa e do casal Governador 
Eleito, Patrícia e Herbert Moreira.

É nestas ocasiões que os Companheiros podem 
se conhecer melhor e, deste modo, recarregar as 
baterias para mais um ano rotário que se aproxima.

Parabéns Presidente Célida, parabéns Compa-
nheiros presentes.

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 O

Em 18 junho o Rotary Club de Bocaiúva do Sul 
recebeu sua carta constitutiva das mãos do 
Companheiro Estefano Ulandowski, responsá-

vel indicado pela governadoria para a fundação do 
Clube.

A reunião contou com a presença do Governador 
Scorsin e da Governadora Eleita Maria de Lourdes 
Caramori Caldas, além da Presidente Célida Hele-
na Andrade Vieira, Presidente do Rotary Club de 
Curitiba Oeste e Roberto Preosck, Presidente Eleito 
do mesmo Clube.

O EGD Fernando Caldas também prestigiou o 
evento, além de vários sócios do Bocaiúva do Sul e 
do Curitiba Oeste, este o Clube Padrinho daquele 
que é o mais novo Clube do Distrito 4730.

Durante a mesma reunião, o Conselho Diretor 
2014/2015 do RC de Bocaiúva do Sul foi empossado 
em cerimônia emotiva e alegre, tendo como Presi-

dente a Companheira Silmara Bassetti.
Depois da cerimônia, houve um apetitoso e agra-

dável jantar de congraçamento, durante o qual am-
bos os Clubes puderam exercer o Companheirismo 
que produz, que trabalha e que projeta o futuro.

Parabéns Rotary Club de Bocaiúva do Sul, para-
béns Presidente Silmara.

RC DE BOCAIÚVA DO SUL RECEBE A CARTA CONSTITUTIVA

COMPANHEIROS EM FOTO DE ENCERRAMENTO DE GESTÃO - PRES. CÉLIDA

BOBÓ, COMPANHEIRISMO E ALEGRIA
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nestes quase dez anos de vida rotária foi 
executado  com muito carinho e  de-
dicação. Parece que foi ontem, que 
tudo começou.  O ano era 2005, 
e o Lema Rotário Dar de Si an-
tes de pensar em si. Foi neste, 
clima de completa doação que 
ingressei em Rotary. 

Por mais que para alguns 
o lema apenas dizia sobre 
doar incondicionalmente, para 
mim representava, especialmente 
naquele momento em que aceitava 
as diretrizes de Rotary, uma tomada de 
consciência muito grande da responsabilidade que 
temos para com o outro, do  que dizemos ser possí-
vel;  do que podemos alcançar. Dever que impõem o 
despertar  desta consciência  pára que não meçamos 
esforços em buscar todos os meios possíveis tendo  
como  principal  objetivo o de propiciar uma igual-
dade entre os  homens. 

Aprendi nesses anos que se passaram que não 
somos e não devemos ser apenas doadores de fór-
mulas prontas, as quais acreditamos serem perfeitas 
para estreitar as relações entre os povos e dirimir de-
sigualdades, para se ter um mundo mais justo, mas 

não existe formula pronta; necessário sim  criarmos 
uma.  Precisamos criar meios para que as  comuni-
dades se desenvolvam seguindo seu próprio curso, 
compartilhando ideais e estendendo a mão, porque 
somos ponte é assim que  devemos ser, apenas mais 
e nada menos, apenas  ponte para realizar sonhos, 
não os nossos, e nem os sonhos que sonhamos para 

o outro, mas um sonho comum, seja este 
a  compreensão entre os povos, seja 
o de  alcançar a  igualdade social, 

a erradicação de doenças en-
dêmicas, a educação possível 
para todos, um mundo mais 
verde, mais colorido, um 

mundo melhor. Sonhos que 
possamos realizar, e sabe-
mos que poderemos realizar. 

Porque somos Rotarianos e cre-
ditamos que está em nossas mãos 

ser ou não agentes transformado-
res.  É apenas  uma  escolha. Escolhas que 

fazemos porque   reconhecemos em cada um de nós 
um elemento partícipe dessa comunidade que tanto 
falamos em transformar. Porque Rotary transforma 
a nós mesmos, e nos une em prol  de um bem co-
mum. Transformar vidas. 

Seja pela transformação con-
seguida através dos projetos 
estruturados de Rotary Internacio-
nal, como é o caso do Boa Visão, 
responsável pelo desenvolvimento 
e rendimento escolar de tantas 
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Rotary transforma a nós mesmos, e nos une 
em prol  de um bem comum.
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