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Na Complexidade da Realidade Contemporânea
O Rotary Faz a Diferença
No momento em que se entrechocam conceitos díspares, como globalização e nacionalismo,
xenofobia e solidariedade, aceitação do “outro” e rejeição desse outro, populismo e imigração,
inclusão social e exclusão social, desenvolvimento em termos excludentes de crescimento e
desenvolvimento sustentável, em que “ninguém é deixado para trás”, em síntese, um mundo
enredado nas suas próprias contradições, o papel do Rotary ganha uma extraordinária dimensão
À ESCALA MUNDIAL, EXPERESSA NO Lema da atual Presidência
“O ROTARY FAZ A DIFERENÇA”.
E faz a Diferença porque o “Rotary é uma filosofia de vida que se propõe a solucionar o
eterno conflito entre o desejo de lucro pessoal e o dever de auxiliar o próximo”, numa leitura devidamente adaptada ao contexto socioeconômico, político – cultural dos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável – ODS.
Em síntese o norte institucional do Rotary é “colocar em prática o ideal de servir”.
Para tanto, “é dever dos rotarianos acompanhar em seus clubes os desdobramentos políticos
em suas próprias comunidades e pelo mundo, contanto que afetem os serviços das suas profissões, das suas comunidades e a busca do objetivo rotário de paz e compreensão mundial”.
Neste sentido, o Rotary não pode deixar de acompanhar em toda a sua complexa, preocupante e dolorosa realidade a crise que vergasta o Brasil e que exige de todos os brasileiros
uma ponderada avaliação das razões e dos fatores que estão na gênese desta CRISE, que radica
inquestionavelmente num afrouxamento – para dizer o mínimo – dos valores fundantes da
República Federativa do Brasil nos precisos termos do artigo 37 da Carta Magna de 88.
Com este Objetivo, o Boletim procurará transmitir aos Companheiros Rotarianos a pujança
do Brasil, designadamente, no campo das relações internacionais, inexplicavelmente desconsideradas, nada obstante ser o Brasil, entre outros setores, o maior exportador mundial de suco
de laranja, de carne bovina, suína, de frango, de proteína animal e de soja.
No exato cumprimento dos objetivos e da finalidade do Editorial do Boletim Semanal do
nosso Clube, até em consideração pelo fato de ser o Decano dos Clubes Rotários da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, o Boletim abordará temas no atual contexto econômico,
social, cultural, de que cito as importantes manifestações sobre a momentosa problemática
tributária do nosso Companheiro Condorcet e a oportuníssima e bem documentada questão
do agronegócio do nosso Companheiro Francisco de Paula Eugênio Jardim de Souza Brasil.
O Boletim tecerá, considerações sobre a importância do Brasil no campo das relações
internacionais, de que cito, entre outras, o Mercosul, a Aliança do Pacífico, o Acordo de Livre
Comércio com a União Europeia, o BRICS, que agrega o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a
África do Sul e a importantíssima Comunidade dos Países de Língua Portuguesa – CPLP, que
agrega 9 (nove) Países, entre eles, Angola e Moçambique, países da África, hoje justamente
considerada “o pulmão do comércio internacional” e que, segundo alguns economistas, se
fosse considerada um País seria a 6ª economia mundial!
Fundamentalmente, há que valorizar, a CIDADANIA, lembrando, neste passo, a pungente
indagação do sociólogo Milton Santos.
“Em um país como o nosso, onde a figura do cidadão é tão esquecida, cabem, pelo menos,
duas perguntas: Quantos habitantes são cidadãos de fato? E quantos nem sequer sabem que
não o são?”
E há que executar uma política de rígido balizamento moral e de implacável combate à
corrupção.
Para o Papa Francisco “a corrupção é o pecado que, em vez de ser reconhecido como tal,
é transformado em um sistema, torna-se um hábito mental, um modo de viver. O corrupto
é aquele que peca e não se arrepende, aquele que peca e finge ser cristão.”
Em conclusão. Na gestão do Presidente Sebastião Porto, o Boletim do RCRJ será uma Plataforma Rotária expressando uma cidadania em defesa dos valores que cimentam o Estado
Democrático de Direito e a realização do Ideal Rotário de SERVIR O PRÓXIMO.
Maria Teresa de Almeida Rosa Cárcomo Lobo
Presidente Ano Rotário 2015-2016

HOJE
HOMENAGEM A ASSOCIAÇÃO
COMERCIAL DO RIO DE
JANEIRO, PELA COMEMORAÇÃO
DOS 208 ANOS DA EDIÇÃO
DO ALVARÁ RÉGIO, QUE
AUTORIZOU A CONSTITUIÇÃO
DA PRAÇA DO COMMÉRCIO DO
RIO DE JANEIRO

PRÓXIMA REUNIÃO
DR. SYLVIO CAPANEMA DE
SOUZA - “SEGURANÇA JURÍDICA”
HOMENAGEM AO “PAI DO ANO”
COMP. PAULO MAURÍCIO
DE OLIVEIRA MACEDO

ANIVERSARIANTES
DA SEMANA
01 - AROLDO MENDES DE ARAÚJO
01 - RAPHAEL GILBERT
PAUL LANGE
02 - MARIA CAROLINA (esposa
de JOSÉ CARLOS SCHMIDT
MURTA RIBEIRO)
05 - GERSON STOCCO DE SIQUEIRA
05 - SONIA CHAMI (esposa de
HUMBERTO EUSTÁQUIO
CÉSAR MOTA)
06 - CLAUDIO GOULART DE SOUZA
06 - GLORIA COSTA (esposa
de PAULO SOBRINO
MARQUES D’OLIVEIRA)
07 - PAULO GUSTAVO
LOUREIRO OURICURI
10 - ANGELA MARIA MACHADO
DA COSTA - ACRIO

TEMPO DE SERVIÇO
EM NOSSO CLUBE
• CANDIDO LUIZ MARIA
DE OLIVEIRA BISNETO
- 31/07/13 - 4 anos
• FERNANDO CARIOLA
TRAVASSOS - 28/07/10 - 7 anos
• FREDERICO PRICE GRECHI
- 29/07/09 - 8 anos
• PAULO MAURÍCIO DE OLIVEIRA
MACEDO - 29/07/09 - 8 anos
• TERESA DE JESUS
FERNANDES MOREIRA DA
SILVA - 29/07/09 - 8 anos

DÓLAR ROTÁRIO
AGOSTO - R$ 3,14

Contando a nossa história
Transcurso da Reunião Plenária de 26 de julho de 2017
Abertura

Presente

Depois das formalidades de praxe, o Presidente Sebastião Porto
deu início à sessão.

Comunicação da Presidência

O Companheiro associado honorário Óscar Miguel Demaria
– Cônsul-Geral da República Oriental do Uruguai, presenteou o
Presidente com dois livros.

PENSAMENTO DO DIA:
“A natureza em sua grande sabedoria nos deu apenas uma
língua e dois ouvidos, para que ouçamos mais e falemos menos.”

Protocolo

O Comp. José Carlos de Almeida Gouvêa, Diretor de Protocolo,
apresentou a Mesa da Presidência constituída, ao centro, pelo
Comp. Sebastião Porto – Presidente do RCRJ 2017/2018, ladeado
pelos Companheiros Marilene dos Santos – RCRJ
Lagoa, Dulce Grunewald
Lopes de Oliveira, José
Carlos Schmidt Murta Ribeiro e Brigitte Anna Hôlck.
À esquerda pela Srª. Ieda
Porto e pelos Companheiros Óscar Miguel Demaria
– Cônsul-Geral da República Oriental do Uruguai,
Brigitte Barreto e Ricardo
Franco Teixeira.

RCRJ Lagoa
De acordo com a nossa política de unir os Clubes em prol da
realização plena do Ideal Rotariano, o Presidente Sebastião Porto
convidou a Companheiro Marilene dos Santos – Presidente do
RCRJ Lagoa para ocupar a tribuna.
O Comp. Arlindo Pereira da Silva divulgou uma síntese do RCRJ
Lagoa, fundado em 1980.

Dia dos Avós
A Comp. Silvia Pontes
saudou o “Dia dos Avós”.

Cartilha da
Propriedade
Industrial
O Comp. Herlon Monteiro Fontes entregou ao
Presidente Sebastião Porto
um exemplar da versão
revista e atualizada da
Cartilha da Propriedade
Industrial.

Aniversário da Comp. Brigitte Barreto
O Comp. Ricardo Teixeira saudou a aniversariante Brigitte
Barreto, dando continuidade solicitou o depoimento de alguns
associados.
A Comp. Christa proferiu a seguinte saudação:
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“Brigitte
Nome originado a partir do irlandês Brighid, que por sua vez
deriva da palavra Gaélica Brig, que significa força.
De acordo com a mitologia irlandesa, Brigitte seria o nome da
deusa do fogo, da poesia e da sabedoria.
Brigitte era considerado na Irlanda um nome sagrado. Apenas
a partir do século XVII este nome começou a ser utilizado pela
população em geral.
Tenho certeza que todos concordam comigo que a nossa
Brigitte representa força e sabedoria e as vezes, quando ela se
aborrece, ela é fogo!
Para mim, Brigitte é como uma mãe – ela toma conta de mim,
me acompanha para todos os projetos nas comunidades, dá conselhos valiosos e tem ideias maravilhosas e um humor refinado.
Nunca vai a nenhum lugar de mãos vazias, sempre leva uma
lembrancinha para todos.
No bazar ela, junto com a Dulcinha, seleciona as doações
recebidas pelo brechó e mostra talento para decoração.
Além de mãe, Brigitte é meu ídolo – gostaria de ser como ela
se eu conseguir viver até os 90 anos.
Obrigada por tudo, Brigitte, especialmente por sua amizade!
Mensagem da Odete para a Brigitte,
“Estou muito feliz e honrada em poder, de forma singela, dizer
umas poucas palavras que expressam o tanto que admiro e estimo
nossa querida Brigitte.
Sem dúvida tudo o que já foi dito reflete de forma fiel a personalidade autentica e firme de Brigitte. Mas gostaria ainda de citar
que ela é de um bom humor maravilhoso.
Sempre que temos oportunidade de nos falar, atualizar nossos
papos, ela encerra nossa conversa com uma boa piada.
Linda, gentil, inteligente, amável, sensível, firme.
Enfim... eu ficaria aqui horas falando dessa pessoa incrível
que é a Brigitte.
Afinal já são 17 anos de convivência.
Mas como disse Vinícius de Moraes: “A gente não faz amigos,
reconhece-os.”
Ao término houve o tradicional, parabéns.

Protocolo Final
O Comp. José Gouvêa – Diretor de Protocolo apresentou
nominalmente os companheiros visitantes e os convidados,
agradecendo a presença de todos.

Encerramento
O Presidente Sebastião Porto reiterando os agradecimentos,
ao som dos acordes do Hino à Bandeira, solicitou uma saudação
à Bandeira Nacional, encerrando a reunião.

Agradecemos a presença, voltem sempre!
Ramon Antonio Arosa – RC de Buenos Aires, Francisco Carlos Santos de Jesus – RCRJ Penha, Marilene dos Santos, Denis
Maldonado, Elizabeth Santana, José Josias F. Gomes, Arlindo
Pereira da Silva, Vera Bout dos Santos – RCRJ Lagoa.

Convidados
Ieda Porto, Cristina Barreto, Flavio Mach Barreto, Felipe Barreto,
Adriana Padilha Barreto, Maria Odete Henriques de Sá, Pedro Barroso, Rafael Bandeira, Philipp Wolks, Alexandre Barbosa.

Recuperaram
Christa Bohnhof-Grühn – RCRJ Glória em 28/07; José Carlos
de Almeida Gouvêa – RC de Copacabana em 03/07, RCRJ Sernambetiba em 04/07, RCRJ Lagoa em 05/07, RC Itaguaí em 08/07, RCRJ
Rio Comprido em 10/07, RCRJ São Conrado em 13/07, RCRJ Lagoa
em 19/07, RC Bangu em 22/07, RC Belford Roxo Lote XV em 23/07,
RCRJ Maracanã em 25/07, RCRJ Maracanã em 25/07; Sebastião
Porto – RCRJ Madureira em 25/07 e RCRJ Jardim Botânico em 26/07.

Doação da Companheira Brigitte Barreto
Em comemoração aos seus 90 anos, amigos e familiares
doaram R$ 1.500 para a Fundação dos Sócios: 43 bolsinhas
para aparelhos auditivos – Projeto Ajudando a Ouvir; 2 volumes
“Masterpieces of Western Art” – Livros de Arte – para a biblioteca
do projeto “Garagem das Letras” na Rocinha – Global Grant do
RCRJ com o RC Milan Est.

SEJA BEM-VINDO, COMPANHEIRO!
Uma introdução ao Rotary Club do Rio de Janeiro
(continuação)
Ricardo VLM Gondim
Diretor da Comissão Permanente de Imagem Pública do Rotary

- EM RESUMO
Assim tem sido, por estes mais de 94 anos de existência, a atuação do Rotary
Club do Rio de Janeiro. É um clube que se impõe pela excelência de seus quadros,
onde estão registradas, no passado e no presente, figuras realmente notáveis da
nossa cidade e do nosso país. Constitui-se em uma elite, não uma elite econômica
ou política, mas no sentido mais sociológico da palavra, onde elite significa um conjunto de líderes e formadores de opinião, prontos a oferecer notáveis contribuições
no campo das ideias e das iniciativas de real significação.

- QUE GANHO SENDO MEMBRO DO ROTARY CLUB DO RIO DE JANEIRO?
O associado do nosso clube é chamado a juntar seus esforços, numa convivência
fraterna, frequente e continuada, a destacados líderes de nossa comunidade,
buscando trabalhar pelo bem comum. Pode-se também enfatizar o enriquecimento
que daí resulta em termos de redes de relacionamento social e profissional.
Nas nossas reuniões, são frequentes a presença de destacados convidados,
convivendo com nosso corpo social, e a atuação de relevantes oradores e conferencistas, que expõem e promovem debates sobre importantes aspectos
da vida e dos problemas que afetam nossa comunidade, nos diversos planos, ou
sejam, local, regional, nacional ou mundial.
Em qualquer unidade rotária, em qualquer lugar do mundo, você será recebido
fraternalmente, como amigo e companheiro. Na prática, você agora está adquirindo
mais de dois milhões de novos amigos!

- QUAIS SÃO AS MINHAS OBRIGAÇÕES?
O associado deve manter a assiduidade em sua participação às reuniões. Na
impossibilidade de estar presente a uma determinada reunião, pode “recuperar a
frequência”, ou seja, participar de reuniões em outras unidades rotárias, em
qualquer lugar do mundo, e assim cumprir suas obrigações de frequência.
O associado deverá se engajar numa das comissões de serviços, buscando
atuar com interesse, entusiasmo e dedicação.

IMPORTANTE:
O associado deverá cumprir suas obrigações financeiras mensais para com
o clube e para com a Fundação dos Sócios, pois tal contribuição é imprescindível
para o funcionamento da estrutura e dos serviços do clube, o pagamento da
assinatura da revista mensal “Rotary Brasil”, outras taxas e participações,
bem como, no nosso clube, cobrir o custo das refeições nas reuniões plenárias
semanais.
Procure conhecer mais sobre nosso clube e sobre o Rotary.
Muitas publicações e sites podem ser consultados, em especial o “Plano de
Ação”, anualmente editado pelo nosso clube, a revista rotária nacional “Rotary
Brasil”, e muitos outros.
Seja bem-vindo, companheiro!
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“Traga um novo Companheiro, pelo menos mais um.”
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