F R E Q Ü Ê N C I A
SETEMBRO 2014
02/08 - 77,17%
09/08 - 82,43%
16/08 - 86,62%
23/08 - 89,98%
30/08 - 78,24%
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Scorsin, Sergio Luiz, Tiago, Vera e Tarcísio.
Isentos de Freqüência 100%: Bandeira; Carlberg;
Denis; Estefano; Fatuch; José Maria; Kampmann;
Portella, Trevisan, Ulisses,
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Isentos de Freqüência: Buschmann, Gunilda,
Kampmann, Karam, Marco Pólo, Paulo de Tarso,
Portella, Faoro, Titon

ode até parecer lugar comum dizer que vivemos, hoje, em um mundo quase que completamente cego pela cultura do materialismo e
pela intolerância fruto de conflitos que, a cada ano,
nos afastam cada vez mais dos sagrados mandamentos cristãos, sobretudo daquele que nos requer
amarmos ao próximo como a nós mesmos.
Ainda assim, encorajado pelos ideais que movem Rotary, ouso divergir e a querer continuar
acreditando que mudanças ainda são
possíveis, se de fato as quisermos e
que, portanto, jamais podemos
deixar de sonhar com um amanhã de paz duradoura, um amanhã, enfim, onde todos possam
vir a encontrar o seu lugar ao
Sol, e, com isso, a serem verdadeiramente felizes.
Penso como Plínio Apuleyo,
segundo quem “um a um somos
mortais. Juntos, somos eternos”, no
que se faz acompanhar por H.G. Wells, quando afirmou: “A nossa verdadeira nacionalidade é a
humanidade”. Somos, pois, todos peças de um mesmo quebra-cabeça, partículas de um só universo,
engrenagens de uma mesma estrutura. É aquela
velha história: ninguém nessa vida é uma ilha. Todos precisamos uns dos outros. Sem isso, nada significamos.
Na percepção disso é que temos como objetivo de Rotary o de trabalhar incansavelmente, com
todas as suas forças, para que essa compreensão
seja efetiva, que ela salte do papel para a vida real,

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

A N I V E R S A R I A N T E S
OUTUBRO
Socios
11 - Rubens Pereira Garrido Portella
12 - Omar Rachid Fatuch
17 - Carlos Ernesto Carlberg
24 - Paulo Salamuni
30 - Ulisses Mauad
Cônjuges
06 - Dalva Maria Polo
Marco Polo
07 - Paulo Sergio Velloso Ribeiro / Marize
12 - Selma BuschmanN / Buschmann
17 - Waldenei de Marino Fernandes / Denis
17 - Mayara de Souza Scremin / André

O Companheiro

Filhos
02 - Nicole Beggiato Volpi Adelcio Luiz Volpi
03 - Vera / Helmuth Kampmann
05 - Laura / Paulo de Tarso Monte Serrat
05 - Maurício / João Edegar Bandeira de Assis
07 - Rafael Preosck / Roberto Elizeu Preosck
08 - Tiago / Vicente Tarcísio Machado
10 - Vanessa / Ulisses Mauad
18 - Hemerson Marques / Noel
23 - Fernanda / João Edegar Bandeira de Assis
25 - Yara Cristina / José Maria
Posses
04 - Roberto Elizeu Preosck 3 anos [ 2011 ]
21 - Omar Rachid Fatuch
56 anos [ 1958 ]
26 - Heloisa Helena de Lima 1 ano [ 2013 ]
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Compreensão Mundial

P

mormente a partir do voluntariado, da amizade e do
respeito às diferenças, eis que todos temos um contributo próprio a dar na direção de um novo tempo.
Independentemente, outrossim, do que possa
despertar ou provocar uma guerra, seja aonde for,
cabe ao bom senso dos demais não prescindir da
crença de que o ser humano nasce, por definição,
bom, e, como tal, predisposto a construir, não a destruir. É fundamental entender que a guerra
não é uma saída, mas um entrave.
Já nos lembra a esse respeito o último verso - e talvez o
mais tocante deles - da canção “Coração de Estudante”,
eternizada na voz de Milton
Nascimento, que: “Há que se
cuidar da vida/ Há que se cuidar do mundo/ Tomar conta
da amizade/ Alegria e muito
sonho/ Espalhados no caminho/
Verdes, planta e sentimento/ Folhas,
coração, Juventude e fé”.
Que sejam esses, portanto, os nossos faróis e a
nossa motivação na busca por um mundo no qual a
compreensão, a racionalidade e a aceitação das diferenças, tudo temperado com muito amor e amizade, aproximem os indivíduos, nunca
os distanciem. Que o nosso refrão
possa ser aquele mesmo dos Beatles: “All we need is love”. E que,
impregnados desses bons fluídos,
sejamos, de fato, irmãos.
FONTE: e-club

Roberto Preosck
Pres. 2014-2015

NOTÍCIA EM FOCO

EM DESTAQUE

MAIS UM PASSO EM DIREÇÃO AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

DISTRITO 4730 PERDE PAULO DE TARSO

m sua segunda reunião de atividades, o
Planejamento Estratégico do Clube – PEC –
foi debatido pelos companheiros, no último
dia 2 de setembro. Um trabalho divido em equipes
onde várias oportunidades foram coletadas para a
compilação do planejamento final a ser desenvolvido
até o final deste ano.

com profundo pesar que informamos o fale- como estava, afirmava categoricamente: “vivendo
cimento do Companheiro EGD Paulo de Tarso com alegria”.
Monte Serrat, ocorrido no último dia 16/09 em
Deixou nove filhas, 23 netos – e seus pares, que
Curitiba. A cerimônia de despedida está marcada considerava como tal – e 19 bisnetos.
para as 17h no Crematório Vaticano, Rua Trajano
Reis, 587 - São Francisco. A trajetória do médico
psiquiatra Paulo de Tarso Monte Serrat pode ser traduzida em uma simples música, cantada pelo compositor Gonzaguinha, que mostra em prosa e verso
a dinâmica da vida. “O que é, o que é?” reproduz
tantas e tantas perguntas que o médico e professor usou para guiar suas relações ao longo de nove
décadas. Era um filósofo. Quando lhe perguntavam

E

o seu desenvolvimento pessoal e profissional que
ora se inicia. Todos ficaram muito felizes em revêla, uma verdadeira “embaixadora da paz” BélgicaBrasil.
Não uma despedida, mas um até breve, foi a
última reunião do nosso companheiro André Átila,
do Rotaract Oeste. André embarca no próximo dia 8
de setembro para Portugal, para realizar seu curso
de mestrado. O dinâmico André não perdeu tempo.
Já entrou em contato com um clube de Rotary na
cidade de Aveiro, onde pretende fundar um clube de
Rotaract. O presidente Preosck fez a entrega de uma
flâmula do clube para que André possa ligar ainda
mais os dois clubes. Mais uma vez o Rotaract Oeste
fazendo a diferença. Preosck fez uma agradecimento

Momento feliz foi a apresentação da
intercambista 2012-13 Delphine Dewolf, da
Bélgica, que após dois anos, retornou para rever
suas famílias e amigos que deixou aqui no Brasil.
Delphine cursa o segundo ano de Medicina. O
Programa de Intercâmbio de Jovens e o ano de
convivência aqui no Brasil fizeram muito bem para
a todos os Companheiros do Clube, pelo excelente
desempenho em prol da ação recreativa na escola da
Macieira, através do McDia Feliz.
Parabenizou ainda a todos pela fantástica ação
do clube, dois Rotary Days perfeitos, desenvolvidos
em parceria com o Shopping e Centro Médico Jardim
das Américas.

É

HOMENAGEM, NOVO COMPANHEIRO EM DESTAQUE NO CURITIBA OESTE

O

Curitiba Oeste com muita honra realizou a
posse de seu mais novo companheiro, André
Luciano Malheiros, Engenheiro – casado e
tem uma filha. Seu padrinho de Rotary é o companheiro Rubens Buschmann. André é uma pessoa com
espírito rotariano, trabalhador, dedicado à família e
com muita vontade de ajudar a quem precisa.
Momento de grande destaque e participação de
todos os presentes foi a palestra da psicóloga e professora Daniella Forster, que fez uma apresentação
magnífica sobre a “Geração NemNem, Reflexões sobre Causas e Consequências” . Um tema atual, sério
e que faz parte do nosso dia a dia.
Neste dia ainda tivemos a jovem Eduarda Viana,
solicitando aos companheiros latas de leite em pó
para doação ao Pequeno Cotolengo.
Visita sempre bem-vinda, a presença de Companheiros do nosso mais recente Clube Afilhado, o
RC de Bocaiúva do Sul, na pessoa da Companheira
Flávia Lopes e nosso Intercambista belga, Ben. Venham sempre.
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