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HOJE

O Diálogo
O diálogo é uma exposição de fatos, ideias e pensamentos entre duas ou mais pessoas.
É a exposição franca, amigável, onde os interlocutores
têm o direito de expor os fatos, as ideias, as conclusões, com
a audiência, a anuência e com o respeito de todos que estão
participando do diálogo.
Ele é necessário e com certeza nos levará a um consenso melhor, nunca negue um diálogo a quem quer que seja,
estabeleça-o, sempre que for necessário.
As melhores soluções são encontradas, quando os diálogos são realizados.
Mas presidente Sebastião Porto, o que tem a ver o diálogo
com o Rotary e a Governadoria? Vocês devem perguntar.
No Rotary, nada se consegue, se não houver um bom
diálogo, uma vez que todos nós somos voluntários, líderes
em nossas profissões e na grande maioria todos já realizados
profissionalmente.
Liderar líderes não é uma tarefa fácil de realizar, há
necessidade de se aplicar os talentos individuais de cada
companheiro ou companheira, para buscar a colaboração
necessária nas realizações de cada tarefa.
Assim sendo, com habilidade, devemos estimular os
nossos colaboradores a utilizar suas experiências e conhecimentos profissionais a serviço do Rotary, do nosso Clube, da
Governadoria e das comunidades.
Sebastião Porto
Presidente 2017/2018

VISITA DO RCRJ
PORTO MARAVILHA

PRÓXIMA REUNIÃO
14/02 – CANCELADA CARNAVAL

ANIVERSARIANTES
DA SEMANA
01 - MARIA IGNEZ (esposa
de SERGIO REIS DA
COSTA E SILVA)
03 - SEBASTIÃO PORTO
03 - WALDICE (esposa de LUIZ
FELIZARDO BARROSO)
04 - LUIZ FELIZARDO BARROSO
07 - FRANCISCO ANTUNES
MACIEL MUSSNICH
07 - FRANCISCO DE PAULA
EUGÊNIO JARDIM
SOUZA BRASIL
08 - EDUARDO COSTA GARCIA
08 - LUIZ FERNANDO ROCHA
17 - HESIO CÉSAR DE
SOUZA MACIEL
18 - GERALDO (esposo de
DULCE GRUNEWALD LOPES
DE OLIVEIRA – DULCINHA)
18 - MARIA TERESA DE ALMEIDA
ROSA CÁRCOMO LOBO

TEMPO DE SERVIÇO
EM NOSSO CLUBE
• CLAUDIO GOULART DE
SOUZA - 05/02/14 - 4 anos

A PROVA QUÁDRUPLA
Do que nós pensamos,
dizemos ou fazemos

1) É a VERDADE?
2) É JUSTO para todos
os interessados?
3) Criará BOA VONTADE e
MELHORES AMIZADES?
4) Será BENÉFICO para
todos os interessados?

Contando a nossa história
Transcurso da Reunião Plenária de 31 de janeiro de 2018
Abertura
Depois das formalidades de praxe, o Presidente Sebastião Porto
deu início à sessão.

Protocolo

A Comp. Jeanne Marcia Vargas Farias Machado, Diretora de
Protocolo, apresentou a Mesa da Presidência constituída, ao centro, pelo Comp. Sebastião Porto – Presidente do RCRJ 2017/2018,
à direita pelos Companheiros Governador Guilhermino da Silva
Cunha, Governador Jorge Bragança, Governador José Roberto
Lebeis Pires – RC Campo Grande e Governador Guilherme Santos
Barbosa – RCRJ São Conrado. À esquerda pelos Companheiros Dulce Grunewald Lopes de Oliveira, Governador Augusto de Rezende
Menezes, Governador Nilton José Amaral – RCRJ Jacarepaguá e
João Carlos Tyll.

Posse
O Presidente Sebastião Porto registrou que é uma imensa
satisfação para um Rotary Club, o ingresso de novos companheiros, solicitou a presença dos Companheiros Vera Regina, Christa,
Guilhermino Cunha e de seu afilhado Haroldo Ribeiro da Fonseca
que ocupará a Classificação contabilidade para a cerimônia de
admissão.

A Companheira Vera Regina fez a apresentação do seu afilhado.
Dando continuidade solicitou que o Comp. Haroldo lesse o
compromisso de posse e assinasse o termo de posse.
A seguir, o Presidente solicitou que o Comp. Guilhermino colocasse o distintivo na lapela do novo Companheiro. A Comp. Vera
Regina procedeu à entrega do crachá, a Comp. Christa entregou a
pasta com a literatura rotária e, ao término o Presidente declarou-o
associado do RCRJ.
Vamos conhecer nosso novo Companheiro:
Haroldo Ribeiro da Fonseca, Evangélico de berço, é brasileiro,
casado com Eneida Maria Gomes da Fonseca e são seus filhos:
Ana Paula Gomes da Fonseca e Israel Gomes da Fonseca.
Bacharel em Ciências Contábeis pela Faculdade Presbiteriana
Mackenzie Rio em 2010. É perito contador nas esferas federal,
estadual e extrajudicial. Funcionário da Companhia de Petróleo
As – Petrobrás, na gerência de Conformidade. É sócio na Firma
Guaranty Corretora de Seguros Ltda e também é sócio na Firma
Dracma Assessoria Contábil Ltda. Integra o quadro dos formandos da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra
– ADESG e da Associação dos Peritos Judiciais do Estado do Rio
de Janeiro.
Com o objetivo de desenvolver um projeto de inclusão social,
profissional, acadêmica e dar assistência à comunidade surda, bem
como seus familiares, fez o básico em Libras – Língua Brasileira
de Sinais. O projeto será desenvolvido por uma instituição a ser
fundada por ele.
Complementando...seu time de futebol é o Botafogo.

Patrono
O Companheiro Guilhermino Cunha, Governador Eleito
2018/2019, convidou o Companheiro Governador Augusto de
Rezende Menezes para ser o Patrono do GATS – Seminário de
Treinamento de Governadores Assistentes.
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Assembleia Internacional
O nosso Companheiro Guilhermino Cunha Governador Eleito
do Distrito 4570 para o ano rotário 2018/2019, participou com seu
cônjuge Hélida da Assembleia Internacional em San Diego – EUA.
O lema presidencial 2018/2019 – “SEJA A INSPIRAÇÃO”.

O investimento será de U$1600 sem contar a passagem aérea e o
seguro saúde que todos os jovens deverão possuir. Os estudantes
que irão apenas participar do acampamento deverão comprar um
bilhete aéreo diretamente para a cidade de Manaus no estado do
Amazonas.
Dessa maneira, convidamos todos os associados do clube a
receberem os estrangeiros em suas casas para fomentarmos o
programa de intercâmbio de jovens.
Já contamos com dois jovens participantes que virão ao nosso distrito. Um deles é da Turquia e o outro da República Checa.
Portanto, necessitamos de rotarianos interessados em recebe-los
e, posteriormente, que queiram enviar os seus filhos ou jovens
conhecidos para um dos dois países.
Os interessados em participar do programa “Family to Family”
favor entrar em contatos com os seguintes companheiros do nosso clube: Paulo Macedo e Kizzy Mota, bem como a companheira
Mônica Barbosa do RCRJ São Conrado.

Brasil Amazon Camp
Para conhecer o melhor do Brasil, o acampamento Brasil Amazon Camp oferece dez dias com programações que colocam os
jovens de todo o mundo em contato com a fauna e flora brasileira
através de atividades e ensinamentos sobre a diversidade da Floresta Amazônica com muita diversão e aventura. Antes ou depois
dessa experiência única no popularmente chamado “pulmão
do mundo”, os jovens poderão ser recebidos em outros distritos
(4620, 4730, 4570, 4760 e Norbrex) a partir do programa “Family to
Family” que conta com uma troca entre as famílias que receberão
os adolescentes no Brasil, e que na contrapartida enviarão seus
filhos para o país de origem do jovem recebido. Assim, os jovens
que participarem dessa última modalidade poderão ficar de 3 a
4 semanas antes ou depois do Camp na casa de um dos companheiros dos distritos participantes do programa.
Brasil Amazon Camp acontecerá a partir do dia 28 de julho
até 08 de agosto de 2018 e irá receber estudante de 15 a 19 anos.

Protocolo Final
A Companheira Kizzy de Paula Mota 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!
Gov. 2016/2017 Guilherme Santos Barbosa – RCRJ São Conrado, Gov. 2008/2009 José Roberto Lebeis Pires – RRJ Campo
Grande, Gov. 2002/2003 Nilton Amaral – RCRJ Jacarepaguá; Gov.
2003/2004 Luiz Osair de Medeiros – RCRJ Jardim Botânico, Gov.
Indicado 2019/2020 João Trigo – RC Duque de Caxias Nilo Peçanha, Paulo Sérgio A. Cruz – RCRJ Laranjeiras, Gov. Assistente
Claudio Zyngier, Claudino Nóbrega – RC de Copacabana; Paulo
Sérgio A. Cruz – RCRJ Laranjeiras, Francisco Carlos Santos de
Jesus – RCRJ Penha.

Convidados
Eneida M. Gomes da Fonseca, Israel Gomes da Fonseca,
Wellington Ávila, Carlos José da Rosa.

Associação Jesus de Nazaré
No Caminho da Verdade e da Vida
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2017
Estimados companheiros associados da FUNDAÇÃOO DOS SÓCIOS DO ROTARY
CLUB DO RIO DE JANEIRO.
Dirijo-me a vocês com a finalidade de estender-lhes meu sincero agradecimento
pelo apoio a nossa missão – construir um mundo melhor para todos – no decorrer
do ano que se finda.
Saúdo a cada um de vocês pelas festas do período natalino. É uma época que, se
depender de nós, tenho certeza, não estará restrita a um único mês, mas estender-se-á a todo o ano! Vivemos mais alegres, sensíveis, amorosos, cordiais, solidários
e atentos às necessidades – materiais, espirituais, psicológicas e afetivas – uns
dos outros. Quem não gostará de viver um mundo de paz e harmonia? De justiça
e partilha? De fraternidade e companheirismo? Se existir alguém assim, sei que
não se encontrá aqui, pois o Rotary Club do Rio de Janeiro é um lugar de pessoas
verdadeiramente humanas!
Cada um dos aqui presentes forma parte essencial de nossa instituição –
ASSOCIAÇÃO JESUS DE NAZARÉ – AJN – que, há 34 anos, batalha pela construção
de um mundo melhor para todos – nunca cansamos de falar e de agir para alcançar
a materialização de nosso sonho coletivo.
A confiança que os nobres companheiros e companheiras depositam em nosso
trabalho só pode ser respondida com o esforço máximo ininterrupto de todos que
trabalham na AJN para integrar crianças, adolescentes, jovens e seus familiares no
mundo da Educação, da Instrução, da Cultura, da Arte, do Esporte e da Informática, a
fim de que usufruam dos benefícios de uma sociedade de bem estar social e justiça.
Sua confiança em nós é nosso motor que nos move rumo ao alcance de nossas
metas, objetivos e missão. Por isso, neste momento, não haveria de ser menor nosso
entusiasmo e gratidão pelo apoio de todos.
Desejamos a todos um Feliz Natal de Jesus e um próspero Ano Novo de 2018.
Assim como nós, sintam-se orgulhosos por fazerem parte da história da nossa querida instituição que sonha e luta pela construção de um mundo melhor para todos!
DEUS nos abençoe!
Maria Elizabeth Salles De Simone
Coordenação Geral
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