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AGOSTO 2014

 05/08 -  76,14%
 12/08  -  84,41%
 19/08 -  83,22%
 26/08 -  86,28%
      Média  -  82,51%

100% - Adelcio, Augusto, Célida, Cleudo, Eliéte, 
Gisele, Helena, Ilian, Machado, Marcelo, Maria de 
Lourdes, Mariane, Marta, Nelson, Noel, Preosck, 
Scorsin, Sergio Luiz, Tiago, Vera e Tarcísio.

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

Honorários: Amaury, Edla, Terezinha , Wanda , 
Gunilda, Marli,  Paulo de Tarso              

Em princípio, a ética e a governabilidade deve-
riam ser ações indissociáveis, mas nem sempre 
isto acontece. Todo governo deve proporcionar 

meios para que todos se sintam felizes, entretanto 
nenhuma felicidade é boa ou justa se resulta no 
alheamento em relação ao mundo de todos. A ética 
deve ser vista num sentido amplo, ultrapassando os 
limites dos códigos e entrando no campo do com-
portamento e do relacionamento.

Segundo Jurandir Freire, “é neces-
sário refletir sobre a moral do espe-
táculo, que está prevalecendo 
em nossa sociedade, que estão 
tornando o entretenimento e 
a felicidade sensorial os ideais 
de vida das pessoas. A mais 
nefasta seqüela da moral do 
espetáculo é fazer-nos crer 
que nossas vidas cotidianas, 
nossas obrigações cotidianas, 
nossas aspirações cotidianas, nossas 
crenças morais cotidianas são irrisórias. 
Isto é fatal. Ou respeitamos nossas escolhas, 
ou dignificamos nossos esforços ou nos tornamos 
fantoches supérfluos, espectadores pacíficos da vida 
espetáculo”.

Ainda Jurandir Freire alerta que “a dissociação 
entre poder e autoridade foi uma experiência de di-
taduras e que democracia com poder e sem autori-
dade é algo novo, que presenciamos hoje. Os efeitos 
psicológicos da dissociação entre reconhecimento 
social e moral ou entre a moral da autoridade e a 
moral da celebridade são altamente nocivos para 
todos”. Estes pensamentos devem estar sempre em 
mente de quem ocupa algum cargo de direção. Mui-

tas vezes a pompa do cargo leva o dirigente a prati-
car uma ”moral de espetáculos”, onde só ele próprio 
e o seu pensamento predomina sobre a comunidade 
que dirige. Isto faz não partilhar com os outros o seu 
planejamento, tendo como conseqüência o incenti-
vo ao culto à pessoa, quando o justo seria o culto à 
Instituição. Isto resulta em democracia com poder e 
sem autoridade, no pensamento de Jurandir Freire.

A falta de autoridade é representada pela 
falta de respeito e leva à ausência de 

um exemplo para os mais novos, 
ávidos por ter um parâmetro 
que os conduza no futuro. Este 

fato remete o nosso raciocí-
nio à ética do cotidiano, que 
está relacionada à ética do 

relacionamento.
Entendemos como prá-

tica ética da governabilidade 
alguns princípios fundamentais 

que atinge a todos os que estão 
envolvidos no processo. O respeito às 

desigualdades, dando igual oportunidade a 
todos, serve como base para que se pratique o res-
peito às decisões colegiadas. Devem ser banidos os 
outros meios, resquícios do autoritarismo, vigente 
numa época, que permite o veto do detentor do po-
der. A prática deste modelo configu-
ra uma pseudo-democracia, onde o 
poder é centralizado. Deste modo 
faz com que o dirigente enverede 
num caminho onde predomina as 
vaidades, configurando a “moral 
do espetáculo”. Roberto Preosck

Pres. 2014-2015

 Ética e Governabilidade

SETEMBRO

Socios
15  -  Hamilton Modesto D\’avila
19  -   Célida H. de Andrade Vieira
19  -   Antonio Cleudo Tosin Lopes
22  -   David Cezar Titton
25  -   Carlos Alexandre Dias da Silva
 
 Cônjuges
17  -   Lázaro Melo Guides /    Terezinha Guides
19  -   Márcia C. Machado / Vicente Tarcísio Macha-
do
 
Filhos
08  -   Eronilda /  Paulo de Tarso Monte Serrat
10  -   Luciana Pereira Cordeiro/   Maria de Lourdes
11  -   Edgar Atos Barddal Junior /  Eliéte 

12  -   Bruno Luiz    Ana Cristina 
13  -   Juliane Preosck /    Roberto Elizeu Preosck
14  -   Laertes Augusto / Helena de Castro Licheski
24  -   Karin /    Carlos Ernesto Carlberg
27  -   Larissa  /    Denis Donato Fernandes
30  -   Leonardo/   Herbert Forster
 
 Posses
26  -   Gisele Titze Scorsin /   14 anos [ 2000 ]
26  -   Luiz Alberto Scorsin /   14 anos [ 2000 ]
  

FONTE: e-club



Na reunião do dia 12 de agosto, o Rotary Club 
de Curitiba Oeste através de processo de ele-
tivo aprovou por maioria absoluta os Prítanes 

do ano rotário de 2014-2015, gerenciado pelo com-
panheiro Adelcio e auxiliado pelos companheiros 
Sergio Luiz, Célida e Maria de Lourdes.

O programa Pritaneu em sua 25ª edição, home-
nageará a Sra. Marina Steffen Casagrande, através 
do troféu Guido Arzua, como profissional notável do 
ano. A Sra. Marina (83), trabalha como voluntária há 
mais de 20 anos na Vila dos Cegos no bairro Santa 
Quitéria, em Curitiba. Coordena um grupo de volun-
tários que todos os meses doa 40 cestas básicas para 
os moradores da vila. Promove todos os anos um 
lanche, cuja arrecadação é utilizada para a compra 
de qualquer material de necessidade dos moradores 
da vila. Dona Marina é Secretária executiva e tra-
balhou por muitos anos na empresa madeireira da 
família. Trabalhou como bancária durante 8 anos e 
por 12 anos na Fundação Social da Prefeitura. Ma-
rina é viúva, mãe de cinco filhos, dez netos e quatro 
bisnetos.

O Centro de Integração Empresa-Escola do 
Paraná - CIEE/PR foi o escolhido como a empresa 
socialmente responsável, com direito ao troféu Ave-
lino Vieira.

Ainda durante a mesma reunião, os Companhei-

ros do Clube tiveram a alegria de receber Ben Sni-
ckers pela primeira vez, intercambista recém chega-
do da Bélgica. Ben falou a todos que está muito feliz 
em estar no Brasil e desejoso de aprender rápido as 
coisas do nosso país. Primeiramente hospedado na 
casa da Companheira Célida, na sequência irá para 
a cidade de Bocaiúva do Sul para completar ali o seu 
intercâmbio.

Iniciando a sua jornada de Embaixador da Paz 
para o período 2015-16 o presidente Preosck apre-
sentou o jovem Gregório Furquim, hoje com 16 
anos, como sendo o candidato do Curitiba Oeste no 
Programa de Intercâmbio de Jovens modalidade 
longa duração, estando acompanhado de sua mãe, 
a Sra. Maysa Furquim.

Na reunião 2.840 de 5 de agosto, o Rotary Club 
de Curitiba Oeste efetivamente deu a partida 
para o desenvolvimento do Planejamento 

Estratégico do Clube - PEC. O companheiro Adelcio, 

com muita propriedade passou as instruções iniciais 
e todos opinaram sobre o que desejam para o clu-
be, apontando os prós, os contras e o que desejam 
para o Curitiba Oeste, tendo como premissas básicas 
os Objetivos de Rotary. O Planejamento Estratégico 
do Clube será uma das grandes realizações do clube 
para nortear seus caminhos.

O Clube teve a presença de vários companheiros 
do Rotaract Club de Curitiba Oeste e que doravante 
compartilharão de todas as atividades e planeja-
mentos da nossa organização. Todos unidos para a 
construção de um Rotary melhor e cheio de vida.

O Companheiro Cleudo realizou o seu momento 
rotário deveras emocionado em compartilhar com 
os companheiros as suas memórias.

O Companheiro Ernesto Sencundino, do Rotary 
Club do Rio de Janeiro Lagoa e sua cônjuge Solange, 
honraram a todos com a visita à reunião e ao final 
realizou a troca de flâmulas dos dois clubes com o 
presidente Preosck.

E M  D E S T A Q U EN O T Í C I A  E M  F O C O

FOI DADA A PARTIDA PARA O PEC DO CURITIBA OESTE PRITANEU E INTERCÂMBIO FORAM OS DESTAQUES
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