F R E Q Ü Ê N C I A
AGOSTO 2013
Reuniões:
06/07 - 90,00%
13/07 - 86,21%
20/07 - 82,76%
27/07 - 100,00%
Média Mensal - 89,74%
100% - Adelcio, Augusto, Cleudo, Célida, Eliéte,
Gisele, Helena, Humberto, Ilian, Machado, Maria
de Lourdes, Mariane, Marize, Marta, Nelson, Noel,

Paulo Zordan, Preosck, Scorsin, Sérgio Hécules,
Sergio Luiz, Sylvio, Tarcisio.
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
Tarso, Portella, Ulisses, Faoro, Titon
Honorários: Amaury, Edla, Terezinha , Wanda ,
Gunilda, Marli, Paulo de Tarso

A N I V E R S A R I A N T E S
SETEMBRO 2013
Sócios
15 - Hamilton Modesto D\’avila
17 - Lázaro de Melo Guides
19 - Célida H. de Andrade Vieira
19 - Antonio Cleudo Tosin Lopes
22 - David Cezar Titton
25 - Carlos Alexandre Dias da Silva
Cônjuges
10 - Rosemary Severino Hercules / Sergio Hercules
17 - Lázaro Melo Guides / Terezinha Guides
19 - Márcia Cosmoski Machado / Tarcísio Machado

13
14
15
23
24
27
30

-

Juliane Preosck / Roberto Elizeu Preosck
Laertes Augusto / Helena de Castro Licheski
Camila Royer Garcia / Sérgio Garcia Junior
Raquel / João Edegar Bandeira de Assis
Karin / Carlos Ernesto Carlberg
Larissa De Marino Fernandes / Denis
Leonardo / Herbert Forster

Posses
26 - Gisele Titze Scorsin
26 - Luiz Alberto Scorsin

13 anos [ 2000 ]
13 anos [ 2000 ]

Filhos
08 - Eronilda / Paulo de Tarso Monte Serrat
10 - Luciana Pereira Cordeiro / Maria de Lourdes
11 - Edgar Atos Barddal Junior / Eliéte Melo Barddal
12 - Bruno Luiz / Ana Cristina Marques da Silva
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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
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Ribeiro, Novas Gerações: José Paulo Pegoraro Filho, Past President: Mariane Nascimento Ferreira; Reuniões às terças-feiras às 12:00h,
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As três tarefas de um rotariano

S

empre vejo o Rotary como uma grande escola onde
cada rotariano é ao mesmo tempo mestre e aluno.
Na verdade, desde o seu início o Rotary sempre foi
uma escola, uma escola de trabalho, na qual todos
aprendem trabalhando e trabalham aprendendo.
Nessa escola universal do Rotary, que tem mestres
e alunos de todos os idiomas, raças, credos e costumes,
temos a oportunidade de nos desenvolver, de aprender, de ensinar, de crescer espiritualmente.
Consciente dessa condição, as três principais tarefas do líder rotariano do
presente são: dar visibilidade às
realizações do clube, promover
a integração da Família Rotária e
efetuar a mobilização do quadro
social.
Seja a nossa primeira tarefa, a de dar visibilidade a todo o
bem que o Rotary faz no mundo.
O presidente Glenn disse que o
Rotary nada tem a esconder. Não tem
apertos de mão com senhas, nem códigos secretos. Tudo é claro e transparente, para ser partilhado com a humanidade.
Para divulgar Rotary, podemos usar recursos de
marketing, da mídia, o que estiver ao nosso alcance
para que todos o conheçam e aprendam a admirá-lo.
Devemos levar o nome do Rotary ao nosso ambiente
de trabalho, às nossos profissões, aos nossos círculos
de amizades, à nossa casa, mostrar as ações, os feitos,
as realizações de nossos clubes.
A nossa segunda tarefa é integrar a Família
Rotária na vida do clube. É integrar o clube com outros
clubes de serviços, com órgãos públicos, com empre-

sas privadas, no que se chama de mútua cooperação.
É desenvolver e motivar as pessoas. É ensinar ao novo
companheiro, como ser um autêntico rotariano,
despertando-lhe a vocação de serviço. É transformar o
velho companheiro, já cansado e desestimulado, em
autêntico homem de ação, verdadeiro líder, reacendendo em seu coração a chama da amizade, da boa
vontade, da paz e compreensão.
A terceira grande tarefa é a de mobilizar o quadro social para atender ao
chamamento do serviço. É fazer
com que todos os rotarianos
sejam cúmplices uns dos
outros, na busca dos ideais
rotários. Sabendo que cada
clube é a soma de seus membros, o reflexo de seus sócios,
quanto mais eficientes formos,
maior eficiência terá o clube. Clubes
de qualidade correspondem a homens dispostos, devotados ao ideal de servir, consagrados à
ação como produto de sua fé. O rotariano através de
sua ação, de sua devoção, de sua identificação total
com os objetivos do Rotary, é quem deve ensinar a todos o caminho da paz e do bem, pelo
uso de sua voz e do seu exemplo. É
com realizações concretas de nossos
Rotary Clubs que podemos elevar a
imagem do Rotary ante tantos que
nos rodeiam, em nossas comunidaCélida Helena A. Vieira
des e no mundo. Fonte : e-rotary
Pres. 2013-2014

INTERNACIONAL

EM DESTAQUE

RAVINDRAN É SELECIONADO COMO PRESIDENTE 2015-16 DO ROTARY INTERNATIONAL

K

.R. “Ravi” Ravindran, associado do Rotary Club
de Colombo, Sri Lanka, foi selecionado pela
Comissão de Indicação como presidente do RI
de 2015-16. Ele se tornará o presidente indicado em
1º de outubro, caso não haja candidato opositor.
Ravindran disse que sua maior prioridade para o
Rotary será o aumento do quadro associativo, o que
chamou de base de toda organização.
Rotariano desde 1974, Ravindran já serviu à organização como diretor e tesoureiro do RI, curador que reconstruiu 25 escolas destruídas pelo tsunami,
da Fundação Rotária, líder de grupo de discussão da beneficiando 15.000 crianças.
Assembleia Internacional, governador de distrito,
Ele e sua esposa, Vanathy, têm dois filhos e são
representante do Conselho de Legislação e presi- Doadores Extraordinários nível 4.
dente de Instituto Zonal. Ele liderou um projeto patrocinado por clubes e distritos rotários em Sri Lanka

NOTÍCIA EM FOCO
JOVEM DESTAQUE RETORNA AO BRASIL

A

nsiosos e apreensivos espreitavam o corredor
que dava acesso à área de espera dos passageiros provenientes da sala de entrega de
bagagens, no Aeroporto Internacional Afonso Pena,
neste último dia 31 de julho.
Já passava das 21h30m e a Dona Bernadete,
mãe do Intercambista Jovem Destaque, Leonardo
Cardoso da Cruz, parecia mais ter uma britadeira no
peito aguardando o momento de abraçar de novo,
após um ano, o seu filho que fora para a Bélgica, patrocinado pelo Distrito 4730 e pelo Rotary Club de
Curitiba Oeste, cumprir sua missão de Embaixador
da Paz, o que fez com brilhantismo e muita competência.
Estavam presentes nesse momento, para compartilhar da alegria da família Cardoso da Cruz,
além da Dona Bernadete e seu esposo, sua filha com
o Marido e o filhinho, a Presidente do Rotary Club

de Curitiba Oeste Célida Andrade Vieira, o Companheiro Sergio Luiz e esposa Marta, e as madrinhas
de intercâmbio do Leonardo, a Maria Alice e Silmara Bassetti. Seja bem-vindo Leonardo. Conte com o
Curitiba Oeste para apoiá-lo sempre que necessário
e possível.

ASSUNTOS INTERNACIONAIS DOMINAN A PAUTA DO CURITIBA OESTE

T

otalmente internacional a reunião do último
dia 06 no Rotary Club de Curitiba Oeste, para a
qual compareceram a Chaiperson do Intercâmbio Anaídes Orth, o “rebound” Leonardo Cardoso
da Crua e a “outbound” Heloise Arsie.Inicialmente,
o Jovem destaque Leonardo contou aos presentes,
em rápidas palavras, seu ano como intercambista no
Distrito 1960 – Bélgica. Disse que foi um ano muito
importante da vida dele, que não enxerga sua vida
daqui para frente desconectada de Rotary e que ganhou três novos pais e mães naquele país.
Em seguida, a Companheira Anaídes recebeu de
volta o valor em dinheiro que foi enviado para que
Leonardo tivesse como se socorrer em caso de emergência, mas que não foi necessário, repassando-o
para Heloise, que dia 24/08 estará rumando para o
mesmo país, só que para o Distrito 2170, Distrito de
Berchem na cidade de Antuérpia. O idioma local é o
flamengo.
Heloise falou à respeito de suas expectativas
para o ano no exterior e agradeceu o Clube pelo
apoio e acolhimento. Ela estava emocionada, porém, visivelmente preparada para fazer um belo
papel durantes os meses que vai passar por lá.
Ao final da reunião, pudemos ouvir as palavras
de Gioconda Suncion Acuna, do Rotaract Club Universitários Natal Sul, do Distrito 4500. Seu sotaque
muito gostoso e sua postura muito alegre encantaram a todos. Na foto, Gioconda aparece a lado do
Companheiro Sergio Luiz e do Presidente do Rotary
Club de Campo Largo Centro, Claudio Fricks.
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