
 

 

                                               ANO 95 - Nº 04 — 08 de agosto de 2018 

O ROTARY FAZ A DIFERENÇA 

 

HOJE 
DIA DOS PAIS  

HOMENAGEADO COMP. FABRÍCIO 
FERNANDES DE CASTRO 

DIA DO ADVOGADO – SAUDAÇÃO 
COMP. PAULO OURICURI  

 

PRÓXIMA REUNIÃO 
FÓRUM DA COMISSÃO PERMA-
NENTE DESENVOLVIMENTO DO 

QUADRO ASSOCIATIVO 

COMP. PAULO MACEDO 

PRESIDENTE ELEITO 2019/2020 

 
ANIVERSARIANTES  

DA SEMANA 
10 - ANGELA MARIA MACHADO 
DA COSTA  

10 - PAULO LANARI PRADO 

14 - JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA 
GOUVÊA 

 

TEMPO DE SERVIÇO  
EM NOSSO CLUBE 

FABRÍCIO FERNANDES DE  
CASTRO - 02/08/17 – 1 ANO 
HÉSIO CÉSAR DE SOUZA  
MACIEL - 03/08/05 – 13 ANOS 
LUIZ ALBERTO DAVID SANSON - 
07/08/85 – 33 ANOS 
 
 

DÓLAR ROTÁRIO  
AGOSTO/18– R$ 3,77 

EM FOCO: 

 

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? 

CUIDADO COM AS FINANÇAS 
Marcelo Henriques de Brito 

            Enquanto que a falta de dinheiro e as dívidas vultosas causam frustrações e es-
tresse que prejudicam a saúde, um expressivo montante poupado associado a investi-
mentos apropriados financiam atividades prazerosas e permitem a realização de so-
nhos, além de ser possível lidar melhor com imprevistos. 
 

            Nestas ocasiões, que requerem liquidez, seria angustiante não poder contar 
com recursos próprios devido a descuido com as finanças. Por outro lado, é uma ilusão 
acreditar que as previsões podem sempre ser acertadas, devido tanto à incidência de 
fatores aleatórios e incontroláveis (sorte ou azar), quanto aos vieses comportamentais 
durante a seleção e decisão de investimentos. O ser humano decide e age usando uma 
memória distorcida por ilusões associada a uma notável aversão a perdas. Isto afeta a 
sua disposição para correr riscos, independentemente de suas reais condições finan-
ceiras para acolher ou rejeitar tais riscos. 
 

            É desafiador identificar produtos financeiros ou ativos reais adequados para in-
vestir, indo ao encontro de requisitos de risco e retorno convenientes a uma família, 
considerando ainda necessidades de liquidez, duração do planejamento, impacto de 
tributos, restrições legais e outras circunstâncias particulares. A seleção e a decisão de 
investimentos devem estar imunes ao que fazem outras pessoas. Cada um vive em um 
contexto com interesses e expectativas próprias. Pode ser árduo também ter a discipli-
na para monitorar a carteira de investimentos de forma periódica a fim de promover 
ajustes. Outro desafio é gerir as finanças na terceira idade sem ser enganado. 
 

            Buscar um apoio profissional e isento pode ser recomendável, inclusive para 
quem tem conhecimentos em finanças, embora compreensivelmente haja uma co-
brança pela prestação deste serviço. Em todo caso, ninguém está constante e comple-
tamente isento de pagar taxas ao mercado financeiro e de capitais, mas todos devem 
estar atentos ao fato de que, além dos tributos, reduzem o retorno esperado de inves-
timentos a incidência de encargos financeiros, tais como: tarifas bancárias, taxas de 
administração de fundos de investimentos, corretagem e taxas de custódia. 
 

            A recomendação de “cuidado com as finanças” vale muito até para quem atual-
mente for “rico”, pois manter o que foi conquistado pode até ser mais difícil e traba-
lhoso do que a etapa de acumulação, inclusive observando o ditado “avô rico, pai no-
bre, neto pobre”. Fortunas são esmaecidas ou desfeitas por motivos como: conflitos 
familiares em parte decorrentes tanto de ressentimentos quanto de falhas no planeja-
mento sucessório; mudanças políticas com reflexos tributários; despreparo dos herdei-
ros e também por uma sucessão de fatos adversos (ou seja, um azar inevitável). 
 

            A gestão integrada de renda, patrimônio e herança requer conhecimento mate-
mático, psicológico e jurídico, além de conceitos financeiros. Ademais, cuidar do com-
portamento ético tem reflexos financeiros, pois a reputação tem implicações duradou-
ras, tal como escreveu Oscar Wilde: “No man is rich enough to buy back his past”. 
            

Administrador, Engenheiro, Ph.D., CNPI, CFP®, sócio da PROBATUS Consultoria, 
Companheiro do Rotary Club do Rio de Janeiro e Professor do Ibmec-Rio 

    



 

 

ABERTURA  

Depois das formalidades de praxe, o Presidente Helio Barata Soares 
deu início à sessão.  

       Boletim Semanal - Rotary Club do Rio de Janeiro 

CONTANDO A NOSSA HISTÓRIA 
TRANSCURSO DA REUNIÃO PLENÁRIA DE 01 DE AGOSTO DE 2018 

       

A Comp. Kizzy de Paula Mota, Diretora de Protocolo, apresentou a 
Mesa da Presidência constituída, ao centro, pelo Companheiro Helio 
Barata Soares - Presidente do RCRJ 2018/2019, à direita pelos Com-
panheiros Marcelo Henriques de Brito, Brigitte Barreto e Haroldo 
Ribeiro da Fonseca. À esquerda pelos Companheiros Therezinha 
Anachoreta – RCRJ Sernambetiba, Gov. Guilhermino Cunha e Artur 
Vieira da Cruz  

C A M P A N H A  

MC DIA FELIZ  

Os Companheiros Therezinha Anachoreta – RCRJ Sernambetiba e Harol-
do Ribeiro da Fonseca divulgaram a campanha do Mc Dia Feliz. 

Neste ano, o McDia Feliz, que chega a sua 30ª edição, 
amplia seu impacto social e beneficia duas causas de 
grande importância no Brasil: saúde e educação. Sendo 
assim, além do combate ao câncer infantojuvenil, que 
hoje é a maior causa de morte de crianças e adolescen-
tes, através das instituições apoiadas pelo Instituto Ro-
nald McDonald, a campanha também destinará recursos 
para o Instituto Ayrton Senna, organização não governa-
mental que, há mais de 20 anos, trabalha para desenvol-
ver o potencial das novas gerações por meio da educação 
integral, ampliando suas oportunidades de vida e tornan-
do-as agentes de transformação. 

Este ano, o McDia Feliz acontece no dia 25 de agosto e 
todos os recursos arrecadados com a venda do Big Mac, 
isoladamente ou na McOferta, serão revertidos para as 
instituições participantes em todo o Brasil. 

Desde 1988, mais de R$ 260 milhões foram destinados 
por meio da campanha e destinados para instituições de 
apoio que lutam pela cura do câncer infanto-juvenil e 
este ano mais crianças e jovens serão beneficiados. 

OS CONVITES ESTÃO À VENDA NA SECRETARIA DO 

 ROTARY CLUB DO RIO DE JANEIRO. 

www.institutoronald.org.br 
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DAR DE SI ANTES DE PENSAR EM SI 

ABTRF 

O Comp. JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA GOUVÊA - 
Coordenador Empresa Cidadã – ABTRF, entregou 
ao Comp. Paulo Macedo o diploma da ABTRF por 
sua empresa ser parceira. 

PALESTRA 

O Companheiro Marcelo Henriques de Brito profe-
riu interessante palestra com o tema: “Cuidado 
com as finanças”, editorial deste boletim.  

PROTOCOLO FINAL 

 

A Companheira Kizzy de Paula Mota apresentou nominalmente os companheiros 
visitantes e os convidados, agradecendo a presença de todos. 

Encerramento 

O Presidente Helio Barata Soares reiterando os agradecimentos, ao som dos 
acordes do Hino à Bandeira, solicitou uma saudação à Bandeira Nacional, encer-
rando a reunião. 

 

Agradecemos a presença, voltem sempre! 

Therezinha Anachoreta – RCRJ Sernambetiba, Francisco de Souza Brasil – RC de 
Copacabana, Francisco Carlos Santos de Jesus – RCRJ Penha, Arlindo P. da Silva – 
RCRJ Lagoa.  

Convidados: Lourival Marciano, Patrícia, Carlos Nejar.  

CENTENÁRIO DO RC DE MONTEVIDEO 
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CONSELHO DIRETOR 

2018-2019 
Presidente do RI  
BARRY RASSIN 

 
Governador do Distrito 4570  

GUILHERMINO SILVA DA CUNHA 
 

Presidente  
HELIO BARATA SOARES 

 
 Vice-Presidente  

JOSÉ CARLOS DE A. GOUVÊA  
 

Secretário Geral  
RAPHAEL JOSÉ BARRETO NETO 

 
 Secretários Adjuntos  

PAULO LANARI PRADO 
GUILHERME CORRÊA DE ARAÚJO 

 
1º Tesoureiro  

GEORGE MANUEL DA ROCHA  
 

2º Tesoureiro  
MILTON FERREIRA TITO 

 
 Diretor de Protocolo  

EDUARDO COSTA GARCIA 
 

 Protocolos Adjuntos  
JEANNE MARCIA V. F. MACHADO 

KIZZY DE PAULA MOTA 
 

DIRETORES DAS  
COMISSÕES PERMANENTES 

 
DULCE G. L. DE OLIVEIRA 

 Administração 
 

JOÃO CARLOS TYLL 
Projetos de Prestação de Serviços 

 
RICARDO VIEIRA LIMA M. GONDIM  

Imagem Pública de Rotary 
 

PAULO GUSTAVO L. OURICURI 
 Serviços à Juventude 

 
CHRISTA BOHNHOF-GRÜHN  

Fundação Rotária 
 

LUCIANO OZÓRIO ROSA  
Relações Internacionais 

 

PAULO M. DE OLIVEIRA MACEDO 
Quadro Associativo 

 

Diretor Conselheiro  
JORGE COSTA DE BARROS FRANCO 

 

Presidente 2017-2018  
SEBASTIÃO PORTO 

 

Presidente Eleito 2019-20 
 PAULO M. DE OLIVEIRA MACEDO 

INFORMAÇÕES PARA INSCRIÇÃO INTERCÂMBIO DE JOVENS 

Para se inscrever no processo seletivo 2018 o jovem e/ou responsável devem: > Assumir os seguintes gastos: taxas 
cobradas pelo Rotary, despesas com passagens aéreas, seguro de viagem, visto e gastos extras do jovem no exterior. > 
Frequentar o clube Rotary patrocinador em suas reuniões ordinárias semanais e eventos. > Frequentar o Clube Rotary 
anfitrião em seu país de destino. > Seguir as regras do programa e ser um Embaixador da Paz, representando o Rotary 
e o Brasil. > A família do jovem assume o compromisso de hospedar em sua casa um jovem inbound por 3 - 4 meses, 
responsabilizando-se pela escola (geralmente a mesma escola em que seu filho estuda), uniforme, material escolar, 
alimentação e transporte (para a escola e demais compromissos do jovem, especialmente aqueles envolvendo o Ro-
tary) durante toda a duração do programa, o mesmo tratamento será dispensado ao seu filho no período em que este 

estiver no exterior. > Indicar duas outras famílias hospedeiras que deverão, juntamente com a sua família, parti-
cipar dos treinamentos obrigatórios oferecidos pela equipe do PIJ. > Pagar a taxa de R$ 400,00 
(quatrocentos reais) para participação no processo seletivo, a ser depositada em conta bancária da ASSO-
CIAÇÃO DISTRITAL DE ROTARY – ADR. Em nenhuma hipótese essa taxa será devolvida. Os materiais de 
apoio e de inscrição para o Processo Seletivo 2018- 2019, poderão ser obtidos nos Rotary Clubes, via inter-
net, através do site http://www.rotary4570.org.br. 

CALENDÁRIO Inscrições: de 15 de junho a 15 de agosto de 2018, quarta-feira. Data da prova: 01 de setem-
bro de 2018, sábado Local: UNISUAM - Av. Paris, 84 - Bonsucesso, Rio de Janeiro Horário: 8h – recepção 
com café e assinatura da lista de presença 9h - Abertura e apresentação do PIJ 9h40 – Início das provas 
Previsão de término –13h Resultado: 04 de setembro de 2018, terça-feira. 

CALENDÁRIO DAS VISITAS OFICIAS DO GOVERNADOR GUILHERMINO CUNHA 

CAMPANHA DE DESENVOLVIMENTO DO QUADRO ASSOCIATIVO 
 

“Traga um novo Companheiro, pelo menos mais um” 

06 Segunda-feira Casa da Amizade da Família Rotária da Cidade do Rio de Janeiro  

07 Terça-feira - RC Mesquita Jantar  

09 Quinta-feira - RC RJ Porto Maravilha Almoço  

14 Terça-feira - RC de Irajá Almoço  

15 Quarta-feira - RC Belford Roxo Jantar  

16 Quinta-feira - RC RJ Taquara Jantar  

21 Terça-feira - RC RJ Laranjeiras Jantar  

23 Quinta-feira - RC Nilópolis Almoço  

24 Sexta-feira - RC RJ Rocha Miranda Almoço  

VISITAS OFICIAIS DO GOVERNADOR GUILHERMINO CUNHA PREVISTAS PARA O MÊS DE 
AGOSTO 2018  

http://www.rotary4570.org.br

