F R E Q Ü Ê N C I A
FEVEREIRO - 2013
REUNIÕES:
		
		

05/02 - 76,69 %
19/02 - 85,77 %
26/02 - 81,11 %

MÉDIA MENSAL: 81,19%
100% - Adélcio; Ana; Augusto; Carlos Alexandre; Célida; Cleudo; Eliéte; Gisele; Helena; Humberto; Ilian;
Ilma; Machado; Mª de Lourdes; Mariane; Marta; Nelson; Paulo Zordan; Preosck; Scorsin; Sérgio; Tarcísio;
Tiago; Vera.

100% com recuperações: Ana; Célida; Cleudo;
Fábio; Maria de Lourdes;Tarcísio: Vera.
Isentos de Freqüência 100%: Bandeira;
Carlberg; Denis; Estefano; Faoro; Fatuch; José Maria;
Kampmann; Karam; Portella.
Isentos de Freqüência: Buschmann, Estefano,
Guides, Gunilda, Kampmann, Karam, Marco Pólo,
Paulo de Tarso, Portella, Ulisses.
Honorários: Amaury, Edla, Terezinha , Wanda

A N I V E R S A R I A N T E S
MARÇO 2013
03 - Ilian Lopes Vasconcelos
08 - Marta Lucia Gehring
09 - Helmuth Kampmann
25 - Terezinha Guides
26 - Adelcio Luiz Volpi
30 - Eliéte Melo Barddal
30 - Esther Maria Braga Côrtes
Cônjuges
01 - Rosa Maria de Assis /Bandeira
03 - Aline / Carlos Alexandre
05 - Sully / José Maria
05 - Inelde Bigolin Zordan / Paulo Moizes Zordan
25 - Terezinha Guides / Lázaro de Melo Guides
29 - Maria Letícia Titton/ David Cezar Titton

Filhos
03 - Gislene/ Portella
03 - Pedro/ Marize
15 - Maria Clara / Carlos Alexandre
16 - Ana Flávia/ Cleudo
21 - Diego / Nerlan
29 - Maria Letícia / Paulo de Tarso
Posses
01 - Paulo Salamuni 25 anos [ 1988 ]
06 - Tiago Ruppel 1 ano [ 2012 ]
23 - Ana Cristina 3 anos [ 2010 ]
24 - Newton Dan Faoro 20 anos [ 1993 ]
31 - Ilma 4 anos [ 2009 ]
31 - Mariane 4 anos [ 2009 ]
31 - José Paulo Pegoraro Filho 4 anos [ 2009 ]
31 - Esther Maria Braga Côrtes 4 anos [ 2009 ]

ADMINISTRAÇÃO 2012/2013 - Presidente de RI : SAKUJI TANAKA; Governador do Distrito 4730 : ARLINDO VENTURIM; Governador Assistente:
ROLANDO BIBOW; Presidente RCCO : Mariane Nascimento Ferreira; Vice-Presidente: Denis Donato Fernandes; Presidente eleita 2012/2013: Célida
H.A.Vieira; Past President: Sérgio L.S.Pereira; Secretária: Helena C. Licheski; Diretor de Protocolo: Estefano Ulandowski; Tesoureiro: Hamilton Modesto
D’Avila; 2º Tesoureiro : Eliéte M. Barddal; Ouvidor: Adélcio Luiz Volpi; Comissão de Fundação Rotária: Newton Dan Faoro; Comissão de Administração de
Clube: Célida H.A.Vieira; Comissão de Projetos e Prestação de Serviços: Adélcio L.Volpi; Comissão de Relações Públicas: Tiago Ruppel; Instrutor de Clube:
Ilma B. Machado; Oficial de Intercâmbio: Ana Cristina G.M. da Silva; Novas Gerações : Roberto E.Preosck. 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 FURRua Adyr Guimarães, 288. Fone: (41) 3252-5161. - website - www.curitibaoeste.org.br
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Rotary uma Filosofia de Vida

A

filosofia como teoria, não exclui a filosofia
como norma para a vida. É desde o horizonte
total de seu viver de onde deve ser compreendida. Em cada um desses momentos a filosofia
representa, em boa parte, a resposta que o homem
dá aos problemas de seu viver. A filosofia – teoria
- cria conceitos, a filosofia de vida os faz seus. Os
conceitos necessitam personagens que contribuam
para defini-los. Neste caso o conceito é amizade e o
personagem é amigo. Um personagem do
qual se diz inclusive que advoga por
umas origens:
pelas origens do saber, do
serviço, da amizade.
Rotary é um lugar instituição
no qual se trata é de poder coloca as origens “entre amigos”,
como confiança ou mesmo
como um desafio. O amigo não
designa uma pessoa extrínseca,
um exemplo ou uma circunstância
empírica, sim uma presença intrínseca,
ao pensamento, uma condição de possibilidade do pensamento mesmo, uma categoria viva.
Rotary é um horizonte de onde os rotarianos constroem e procuram resposta para a
consecução de grandes ideais de serviço. Um
ideal que procura sua realização em um mundo real
, um mundo moral – que não mede distância nem
limites, nem vida que não seja de cada um rotariano
e de todos eles.
Entre amigos a busca é o ideal de servir, a boa
vontade, a realização ética da vida privada, pública, profissional. Por isso quem ingressa em Rotary,
pode ter motivos os mais diversos, mas seja qual for

o seu motivo pessoal, o certo é que ao ingressar deve
assumir também a meta que lhe dá sentido.
Os motivos, convêm recordá-lo, só se convertem
em razões - razões de vida – quando convergem
para a meta, daquilo que queremos ser e fazer. Os
motivos individuais não são razões, se não se convertem em argumentos, se não se convertem em
uma filosofia de vida, se não tem por meta a exigência que lhe outorga o sentido.
Quando os motivos de desprendem
das razões, quando a arbitrariedade impera sobre os argumentos
legítimos, se corrompe uma
instituição, deixa de oferecer
os bens que pode
oferecer e que são indispensáveis para promover
uma vida humana digna. Por
é importante revitalizar as
instituições, recordando quais
são seus fins legítimos, qual é
sua filosofia de vida e seus hábitos,
quem os promovem, e o que é preciso fazer
para desenvolvê-la.
Rotary é um fazer compartilhado, é contribuir a
construir seriamente um mundo mais humano. Um
mundo ao qual não possam resultar-lhe alheios,
mas que ele seja seus, nem as necessidades do sofrimento, nem as exigências da justiça, nem a aspiração a felicidade.
Se recusarmos ser os protagonistas
desta história, podemos ter a certeza que nos equivocamos de lugar e
de forma: a filosofia, de onde queMariane Nacimento
remos realizá-la.
Fonte : Rotary e-club

Pres. 2012-2013

NOTÍCIA EM FOCO
NOVO LEMA DO RI PARA 2013-14

O

presidente eleito do RI Ron Burton revelou
o lema do RI para 2013-14 durante a
Assembleia Internacional de 2013 em
San Diego, Califórnia, no dia 14 de janeiro. “Se
realmente quisermos levar o serviço do Rotary
adiante, temos que ter certeza de que todos os
rotarianos possuam o mesmo sentimento que cada
um de nós tem por ele”, disse Burton. “Devemos ter
certeza de que todos os rotarianos desempenhem
um papel significativo, que todos estejam fazendo
uma contribuição, e que estas contribuições sejam
valorizadas”.

O HUNGRIA É APRESENTADA AO CURITIBA OESTE

N

EM DESTAQUE
RCCO RECEPCIONA DO GOVERNADOR ELEITO DO DISTRITO 2013-14, LUIZ ALBERTO SCORSIN

L

ogo após o retorno da treinamento em San Diego, Califórnia, o Governador Eleito Luiz Alberto Scorsin
participou da reunião do seu clube, o Curitiba Oeste e na oportunidade apresentou parte das informações acerca do próximo ano rotário e contou sobre a experiência do treinamento para Governador do
Distrito lá nos EUA. A reflexão rotária foi realizada pela companheiro Machado. Por fim, o companheiro Faoro
discorreu sobre vários pontos da Fundação Rotária e formas de contribuição.

PRESIDENTE MARIANE PRESENTEIA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JANEIRO.

a reunião festiva do mês de janeiro, o Curitiba Oeste recebeu a intercambista Daniella Vereb que
apresentou o seu país de origem, a Hungria.
Dana, como é chamada, detalhou em especial aspectos de sua cidada natal Budapeste e, por fim,
trocou flâmula com a Presidente Mariane.

Na foto Companheiros Silvio, Ribas, Ilma, Mariane, Guides, Marize e Sergio
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