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F R E Q Ü Ê N C I A
MAIO - 2013

Sérgio; Tarcísio; Tiago; Vera.

REUNIÕES:
07/05 - 71,22 %
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Sócios
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Relacionamento em Rotary

C

reio que, em Rotary, tudo depende de uma simples palavra que é, ao mesmo tempo, um gesto,
uma atitude, uma disposição: relacionamento.
Estou convencido de que a chave do sucesso é
sobretudo a riqueza dos relacionamentos. O grande
vilão, ao contrário, é a pobreza dos relacionamentos.
Relacionamento é a pedra fundamental que
mantém o clube ativo, eficaz, trabalhando em prol
da comunidade. Se não houver relacionamento entre os companheiros, entre a família
rotária, você pode despejar toneladas
de informação rotária, você pode
fazer preleções, ditar regras,
evocar normas, que tudo vai cair
num terreno árido, infértil, inútil.
Relacionamento é cuidar
das pessoas. É estar junto,
como uma família. É ter um
comportamento amoroso, sem
distinção. A alegria, o entusiasmo, o otimismo, são reflexos do bom
relacionamento. O relacionamento cria
circunstâncias favoráveis em que uns se apóiam nos
outros – é o que mantém acesa a chama do Rotary.
A chave do sucesso é promover o relacionamento
dentro do grupo, dentro da família. Quer ter sucesso?
Aproxime as pessoas. Promova encontros, fortaleça os
relacionamentos.
O relacionamento é que dá fertilidade ao terreno
para que, a semente da informação rotária frutifique,
para que o novo sócio possa crescer e se transformar
um rotariano de escol. O relacionamento é o principal
requisito dentro do clube.
Um relacionamento afetivo é sempre baseado na

mútua confiança. A mútua confiança é a cola que une
os relacionamentos, disse James Hunter, o autor de O
Monge e o Executivo. Porém, você só vai adquirir confiança se frequentar. Por isso a presença é importante
porque é ela que faz com que uns confiem nos outros
Investir nos relacionamentos, companheiros, é
um trabalho constante, contínuo, para fazer com que
o seu clube seja sempre e cada vez mais a extensão de
sua família.
Relacionamento é você acolher o
companheiro mais idoso com carinho, com amor, com afago,
porque é esse companheiro
quem mais precisa do trato
afetivo, da cortesia, da palavra amiga. A gente reclama
às vezes que a pessoa idosa
é mais intransigente. Que ela
quer que o Rotary de hoje seja
o mesmo Rotary de há 40 anos.
Mas temos que entender que geralmente o idoso tem os seus medos ampliados, seus medos de perdas são maiores, por isso
também ele é mais conservador. Daí ele se sentir bem
com uma palavra de carinho, um afago, uma consideração maior. Então esse relacionamento é importante, é você ter um relacionamento afável com todos
os companheiros, principalmente os
mais idosos. Paul Harris, disse, em
1935, no livro “Esta Era Rotária”:
“A amizade é maravilhosa; ilumina o caminho da vida, espalha
alegria e tem valor inestimável.
Fonte : Rotary e-club

Mariane Nacimento
Pres. 2012-2013

INTERNACIONAL

EM DESTAQUE

PAPA FRANCISCO É ROTARIANO HONORÁRIO DO RC BUENOS AIRES

D

iretamente de Evanston, sede do Rotary International, o presidente 1996/97, argentino Luis Vicente Giay, nos relata que o Papa
Francisco é rotariano honorário do Rotary Club de
Buenos Aires desde 1999. A notícia muito nos honra
e demonstra mais uma vez o quão o Rotary International respeita e reconhece todos os credos, seus
seguidores e líderes, como detentores de ocupações
dignas e úteis à sociedade, assim como os líderes e
seguidores da religião Católica Apostólica Romana.
Aliás, trata-se de um equívoco crasso dizer que
Rotary é uma organização laica. Não, Rotary não é
laico, nossa organização pura e simplesmente acolhe, respeita e reconhece todos os credos, acreditando na existência de Deus, nosso ser superior, que a
tudo rege.
Nosso fundador Paul P. Harris, deixa claro seu

posicionamento pessoal, ao demonstrar através
de citações e pensamentos ser um monoteísca, ou
seja, “aquela pessoa que segue e acredita em um só
Deus”.
Rotary International alegra-se e rejubila-se por
ter em suas fileiras um companheiro tão especial
quanto o novo timoneiro da barca de Pedro: Sua
Santidade o Papa Francisco.

NOTÍCIA EM FOCO
CURITIBA OESTE RECEBE O GID 2015/2016 HERBERT MOREIRA

N

a reunião ordinária nº 2776, realizada em 23
de abril de 2013, o Rotary Club Curitiba Oeste
comemorou o dia do Rotariano Paranaense
(27/04) e foi premiado com uma instrução rotária
realizada pelo GID 2015/2016, Herbert Bernardino
Alves Moreira, que reforçou os motivos porque é
rotariano e os pontos altos de Rotary, pela sua experiência. Na ocasião, a oração ecumênica foi realizada
pelo companheiro Paulo Zordan.
Segue abaixo a íntegra da Lei 17.009/2011, de
autoria de Rasca Rodrigues, que insere no calendário
estadual o Dia do Rotariano Paranaense:
Publicado no Diário Oficial nº. 8609 de 14 de De-

zembro de 2011
Súmula: Insere no Calendário Oficial de Eventos do Estado do Paraná o “Dia do Rotariano
Paranaense”. A Assembleia Legislativa do Estado do
Paraná decretou e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. Fica inserido no Calendário Oficial de
Eventos do Estado do Paraná o “Dia do Rotariano
Paranaense”, a ser comemorado, anualmente, no
dia 27 de abril.
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO EM CURITIBA, 14 /12 de 2011.

SUCESSO DO BOBÓ DE CAMARÃO DEIXA MAIS PERTO O SONHO DE MACIEIRA

D

esde que foi feito o anúncio da construção da
Escola Rural Municipal Paulino Baptista de
Oliveira, carinhosamente chamada de Escola
da Macieira, que as crianças que lá estudam cobram
dos Companheiros do Rotary Club de Curitiba Oeste,
com aquele brilho no olhar que lhes é característico,
a construção de uma quadra de esportes para suas
atividades de educação física e lazer.
Mãos à obra, a gestão da Presidente Mariane
Obrigado a todos. Vamos continuar sonhando
encampou este desafio e está envidando todos os
este
sonho juntos pelas crianças de Macieira.
esforços para concretizar este tão almejado sonha
daquelas crianças,o que colaborará sem dúvida, não
só para a saúde física dos mesmos, mas também a
intelectual e psíquica.
Dessa forma, foi decidido que a renda do Festival
do Bobó de Camarão e de Frango, evento já tradicional do Curitiba Oeste, reverteria integralmente para
aquela obra, que já tem projeto e a obra já quase por
iniciar.
Graças aos esforços de inúmeros colaboradores,
principalmente dos Companheiros Augusto e Célida,
esta nossa “Chef de Cuisine”, foi realizado o jantar
com presença marcante de mais de 130 pessoas.

PUC-PR EXPÕE SEUS PROJETOS COMUNITÁRIOS EM PROL DA SANTA CASA

N

o último dia 16 de abril, o Rotary Club Curitiba
Oeste recebeu a palestra proferida por Daise
Cristina Almeida, que descreveu as ações de alunos
dos Cursos da PUC-PR em prol dos pacientes da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba.
Para maiores informações, acesse o site do projeto comunitário: http://www.pucpr.br/projetocomunitario/
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