F R E Q Ü Ê N C I A
JULHO 2014
03/06 - 79,14%
10/06 - 81,81%
17/06 - 88,22%
Média - 83,05%

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

100% - Adelcio, Augusto, Célida, Cleudo, Eliéte,
Gisele, Helena, Ilian, Machado, Marcelo, Maria de Honorários: Amaury, Edla, Terezinha , Wanda ,
Lourdes, Mariane, Marta, Nelson, Noel, Preosck, Gunilda, Marli, Paulo de Tarso
Scorsin, Sergio Luiz, Tiago, Vera e Tarcísio.

A N I V E R S A R I A N T E S
AGOSTO
Socios
02 - João Edegar Bandeira de Assis
07 - Gunilda Rosalia Dickmann
18 - Roberto Elizeu Preosck
30 - Hilton Dacio Trevisan
30 - Ana Cristina Geronazzo Marques da Silva
Cônjuges
13 - Rosimere Forster
/ Herbert Forster
22 - Maria Roseli Gadens D’avila
/ Hamilton
28 - Sheila Maria O. Beggiato Volpi / Adelcio
30 - Hilton Dacio Trevisan / Edla Trevisan
Filhos
02 - Ricardo
/ Roberto Sotomaior Karam
06 - Márcio Barddal (in Memorian) / Eliéte
07 - Paola Franco Faoro
Newton Dan Faoro
13 - Ana Paula Ulandowski / Estefano

13
19
25
25
26
28
29

-

Gabriel Cordeiro Junqueira da Silva / Marize
Marcelo Ivan / Augusto Melek
Cleudo Fernando S. Lopes / Antonio Cleudo
Mariana Machado /
Vicente Tarcísio
Leilane /
Rubens C. Buschmann
Bruna Ferreira de Oliveira /
Hamilton
Luiz Fernando / Mariane

Posses
02 - Célida H. de Andrade Vieira - 9 anos [ 2005 ]
02 - Hamilton Modesto D\’avila - 9 anos [ 2005 ]
19 - Edla Trevisan 6 anos [ 2008 ]
23 - Carlos Alexandre - 9 anos [ 2005 ]
29 - Herbert Forster - 8 anos [ 2006 ]
31 - Vera Maria Schettini - 21 anos [ 1993 ]
31 - Estefano Ulandowski- 21 anos [ 1993 ]
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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. Realmente, não há nada que uma palavra carinhosa, um beijo, um abraço não resolva. Precisamos aumentar
a presença das mulheres em nosso quadro
social. Já os homens, são mais voltados para as tarefas, investem menos nos relacionamentos.
Companheiros, não deixem de investir no relacionamento, porque o terreno onde vai frutificar a
semente do novo sócio, a semente
da informação rotária e a semente
da prestação de serviço é o relacionamento. Paul Harris, disse, em
1935, no livro “Esta Era Rotária”:
“A amizade é maravilhosa; ilumina o caminho da vida, espalha
Roberto Preosck
Pres. 2014-2015
alegria e tem valor inestimável.

NOTÍCIA EM FOCO

NOTÍCIA EM FOCO

RCC OESTE INICIA PLANEJAMENTO PARA PROJETOS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA
Estiveram presentes as Sras. Rita Aparecida da Silva
Vidolin diretora da escola e Carla Murakani Kuniochi,
fisioterapeuta da entidade. Herbert destacou
também os possíveis projetos a serem desenvolvidos
na APADEH e que nas próximas reuniões serão
discutidos.

A

reunião de número 2837 do Rotary Club de
Curitiba Oeste, no último dia 15 de julho,
foi marcada com a estreia do Companheiro
Tarcísio na condução dos serviços de protocolo. O
Companheiro Cleudo anunciou o expediente da
secretaria do Clube.

A Avenida de Serviços à Comunidade foi a
responsável pelo tema central da reunião. Projetos
Humanitários fazem parte da prioridade número
um do clube. O companheiro Herbert falou aos
Companheiros sobre o projeto Tecnologia Assistiva
que será desenvolvido na APAE de Colombo.

o belíssimo e importante programa Pritaneu, Paul Harris ao Companheiro Marcelo Pardini
oferecido anualmente pelo Curitiba Oeste. Os Vicentini e esposa Ligia Maria Perucci Catai .
candidatos deverão ser apresentados pelos
Companheiros na primeira semana de agosto, sendo
que os profissionais e empresas indicados devem ser
avaliados única e exclusivamente através de análise
curricular, dentro dos parâmetros previstos pelo
programa.
Assim, transcorreu em clima de Companheirismo
e alegria mais uma reunião de trabalho e coleta de
informações para a realização dos projetos futuros do
clube, mas não antes de efetuar o Reconhecimento

EM DESTAQUE
Esteve presente à reunião, à convite do
Presidente Preosck, a representante da APACN Associação Paranaense de Apoio à Criança com
Neoplasia, Maiara Benjamim, para falar sobre a
instituição e seus projetos. Uma entidade que presta
serviços relevantes à comunidade e que muito
necessita do nosso apoio. A APACN desenvolve nesta
época do ano o programa do McDia Feliz, com a
venda de bilhetes de lanches, onde parte da renda
será destinada para a reforma da ala de recuperação
destinada às crianças que passaram pelo Transplante
de Medula Óssea. Com certeza o Curitiba Oeste irá
participar da ação.
O Companheiro Adelcio informou a todos sobre

AGOSTO AZUL E A REGULARIZAÇÃO DA FAR FORAM OS ASSUNTOS DO DIA 22

O

Presidente Preosck abriu a reunião de número 2.838, em 22 de julho de 2014, pedindo
a todos um minuto de silêncio, dedicando
a reunião à memória do Companheiro Presidente
2014/2015 do Rotary Club de Tibagi Guartelá, Alexandre Camargo Lopes Batista, falecido em 18 de
julho passado em virtude de acidente automobilístico. Na foto acima, momento em que o Companheiro
Alexandre esteve recepcionando os Companheiros
do Curitiba Oeste, por ocasião de nossa reunião conjunta e passeios pela cidade. Saudades.
A reunião foi extremamente produtiva, sob a

liderança da Avenida de Serviços à Comunidade, o
Companheiro David Titton, auxiliado pela sua esposa Maria Letícia, expôs a todos sobre o programa
Agosto Azul, com respeito à saúde masculina, tendo
como foco a prevenção ao Câncer de Próstata. Vários
companheiros deram ideias para as possíveis ações
que o clube poderá realizar no mês de agosto, de
forma a conscientizar população sobre a doença.
Ao final o Presidente Preosck fez uma homenagem aos companheiros do clube enaltecendo o
Dia do AMIGO, comemorado em 20 de julho, aproveitando o retorno do Companheiro Kampmann ao
convívio de todos.
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