F R E Q Ü Ê N C I A
ABRIL - 2013
REUNIÕES:
02/04 - 75,29 %
		
09/04 - 82,77 %
		
16/04 - 78,11 %
		
23/04 - 81,65 %
		
30/04 - 70,42 %
MÉDIA MENSAL: 77,64%

son; Paulo Zordan; Preosck; Scorsin; Sérgio; Tarcísio;
Tiago; 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
100% - Adélcio; Ana; Augusto; Carlos Alexandre; Cé- Tarso, Portella, Ulisses, Faoro
lida; Cleudo; Eliéte; Gisele; Helena; Humberto; Ilian;
Ilma; Machado; Mª de Lourdes; Mariane; Marta; Nel- Honorários: Amaury, Edla, Terezinha , Wanda

A N I V E R S A R I A N T E S
Maio 2013
02
13
18
21
22
23
25
29

-

Luiz Alberto Scorsin
Newton Dan Faoro
Helena de Castro Licheski
Mariane Nascimento Ferreira
Vera Maria Schettini
Wanda Bueno
Amaury Caron dos Anjos
Marco Polo

CÔNJUGES
02 - Luiz Alberto Scorsin/ Gisele Titze Scorsin
18 - Saionara Daiprai / José Paulo Pegoraro Filho
21 - Andréa Hilbert Ribas / Nelson Luiz Ribas
FILHOS
03 - Carolina/ Hamilton Modesto D\’avila
04 - Suzana Clotilde/ Paulo de Tarso
07 - Diana/ David Cezar Titton

12
13
13
13
14
16
19
22
22
30

-

Rubens/ Rubens Pereira Garrido Portella
Ana Gabriela / Adelcio Luiz Volpi
Mário Duarte / Lázaro de Melo Guides
Mário Duarte / Terezinha Guides
Fabiano/ Omar Rachid Fatuch
Laís Cristina /Helena de Castro Licheski
Sylvio Junior/ Sylvio Marchione Machado
Ana Claudia/ Vera Maria Schettini
Ricardo/ Roberto Sotomaior Karam
Catarina Maria/ Hilton Dacio Trevisan

POSSES
06 - Rubens Portella 27 anos [ 1986 ]
08 - Noel Carvalho 1 ano [ 2012 ]
26 - Sylvio Marchione Machado 15 anos [ 1998 ]
30 - Helena de Castro Licheski 7 anos [ 2006 ]
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A Ética Rotária

O

movimento Rotário, sendo um movimento
mundial, está em constante evolução, em constante atualização. O Rotary de hoje é diferente
do Rotary de 30 anos atrás em muitos aspectos, mas
há uma coisa dentro do Rotary que não muda, que é
imutável desde o primeiro dia da sua existência. Chama-se ética. No que se refere à ética o Rotary é rígido,
inflexível. Os princípios éticos de hoje são os mesmos
de 1905, da época da criação do Rotary.
A Ética, um princípio que não pode ter
fim, é o mais imutável dos princípios.
Um verdadeiro dogma. A ética
rotária é expressa pela relação
comportamental entre as pessoas, dentro e fora do Rotary. É a
ética no exercício profissional,
a ética na relação comercial, a
ética nas relações familiares, a
ética nos clubes.
O comportamento ético, representado pela Prova Quádrupla,
é um princípio a ser sempre lembrado,
constantemente exaltado, principalmente nos dias de
hoje, em que se valoriza a “lei de Gerson” – o “gosto
de levar vantagem em tudo” - quando se preconiza a
competição entre as pessoas, entre as empresas, onde
a concorrência visa não apenas vencer, mas destruir,
quando os fins justificam os meios, lícitos ou ilícitos.
Dentro do clube o Pilar da Ética não é menos importante que os demais, pois sem ele a casa cai. A ética no clube o que é? É o cumprimento das obrigações
que nós assumimos ao colocarmos o distintivo rotário.
Quais são essas obrigações?
A primeira é a freqüência financeira, o pagamento

em dia das mensalidades do clube. Ao adentrarmos
um clube de Rotary, tomamos ciência das responsabilidades financeiras que assumimos. Ao sermos empossados como rotarianos firmamos o compromisso
de pagar corretamente todas as mensalidades. A
inadimplência financeira de quem quer que seja fere
os princípios da verdade e da justiça, de vez que sobrecarrega os demais companheiros do clube.
A segunda obrigação é a freqüência funcional, porque não se faz companheirismo,
nem se troca energia, nem se interage uns com os outros, com
as cadeiras vazias. Para que
se tenha novas idéias, novas
inspirações, é preciso estar
presente. Faz parte da ética
rotária a freqüência mínima de 60% das reuniões
rotárias do semestre. Assim,
a inadimplência funcional, é o
não cumprimento dos requisitos
mínimos de freqüência. O pilar da ética
é quebrado com a ausência às atividades do clube,
sejam às reuniões plenárias semanais, sejam às reuniões de companheirismo, de trabalho ou de representação. Aquele que não comparece, não participa, não
colabora, nem tampouco diz a que veio, fere a ética
rotária da verdade, da justiça, da
amizade, da boa vontade.
Tudo dentro do clube faz parte
da ética rotária, inclusive a aceitação
de missões, como a de presidente.
Todos vocês que entraram neste
clube sabem que um dia chegará Mariane Nacimento
Continua...
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A Ética Rotária ...
sua vez de serem convocados por seus colegas para
novas e desafiantes funções e a recusa significa omissão, o não cumprimento da ética rotária. Fere a ética
quem sistematicamente se recusa a assumir cargos
como o de presidente do clube, ou mesmo de diretor
de avenida ou comissão. Quem entra no Rotary, já entra sabendo que cheagará a sua vez, um dia ele será
convocado para servir ao clube. Ao recusar uma convocação, chegada a hora, significa que o companheiro
está sendo, no mínimo, omisso.
Também fere a ética rotária aquele grupinho

EM DESTAQUE
de companheiros que constituem a chamada “turma do cupim”. São aqueles que em toda reunião
ficam no fundo da sala batendo papo, conversando,
freqüentemente bebendo cerveja ou uísque, alheios
ao que se passa na reunião plenária, numa evidente
desconsideração, falta de respeito e de educação, pelos palestrantes e convidados.
Não podemos contemporizar nem amenizar os
rigores da prova Quádrupla nas reuniões rotárias e na
vida dos clubes. Jamais podemos esquecer que “A Ética é um Princípio que não pode ter Fim”.
Fonte : Rotary e-club

ROTARAC T EM FOCO

N

o Curitiba Oeste realizou uma reunião conjunta com o Rotaract Curitiba Oeste, sendo que
este, na ocasião, entregou o Prêmio Ivo Arzua
Pereira de Incentivo às Novas Gerações para Fernando Goes, fundador e criador da Chácara Meninos de
04 Pinheiros.
A Representante Distrital do Rotaract, Angela
Weber, fez um pronunciamento em razão da comemoração de 45 anos anos do Rotaract, ressaltando
a participação na Assembléia Legislativa do Estado
do PR, onde fez um belo pronunciamento. O sino
foi passado às mãos do presidente do Rotaract Club
Curitiba Oeste, André Martins, que iniciou os trabalhos para a entrega do Prêmio Ino Arzua Pereira de
Incentivo às Novas Gerações. O Governador Assistente, Sérgio Luiz Sottomaior Pereira, fez uso da pala-

vra e passou a mensagem do Governador do Distrito
Arlindo Venturim. Também como filho de Ivo Arzua
Pereira, que dá nome ao prêmio, externou sua alegria e satisfação ao ver que pessoa simples, porém
eficaz, comprometida e ativa, recebeu a referida
homenagem..

ROTARY, ROTARACT E ASRC COMBATEM A POBREZA EXTREMA EM BOCAIÚVA DO SUL

N

o dia 20/04, numa parceria feita entre o
Rotary Club de Curitiba Oeste, Rotaract Club
de Curitiba Oeste e a Associação de Senhoras
de Rotarianos de Curitiba, foi dado início às atividades de isolamento térmico das famílias de mais baixa renda da Comunidade da Macieira localizada no
Município de Bocaiúva do Sul.
Apesar de estar localizada a apenas 30 quilômetros de Curitiba, a localidade de Macieira não tem
nenhuma característica que lembre sua proximidade à nossa capital. Lá vivem aproximadamente 100
famílias, espalhadas pelos matos, as quais sobrevivem da prestação de trabalhos braçais nos sítios que
a cercam, e os quais se dedicam predominantemente à produção de hortigranjeiros, à extração de lenha
ou à exploração do calcário, com algumas mulheres
da comunidade prestando serviços em Bocaiúva do
Sul, Colombo ou Curitiba como domésticas.
A renda familiar é baixa e inconstante, o nível
de escolaridade é muito baixo de uma forma geral,
há muitos analfabetos, há muitos casos de gravidez
adolescente, de alcoolismo, de violência sexual, violência doméstica, ou seja, em resumo, Macieira é um
retrato do Brasil Terceiro Mundo, o qual não é parecido com o Brasil Primeiro Mundo em que vivemos
em Curitiba.
O caso da família da Dona Rosilda das Neves da
Silva deixa muitas pessoas estarrecidas. Como tão
perto de Curitiba pode haver pobreza tão extrema.
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