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PRÓXIMA REUNIÃO
ÚLTIMA REUNIÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO 2015/2016 
– HOMENAGENS 

ANIVERSARIANTES 
DA SEMANA

22 - ÉDSON SCHETTINE DE AGUIAR
23 - ANGELA MARIA (esposa de 

HERLON MONTEIRO FONTES)
24 - BEATRIZ (esposa de 

FREDERICO AXEL LUNDGREN)
26 - MARIA LUZ (esposa de 

MARCO POLO SAMPAIO 
MOREIRA LEITE)

27 - JÚLIA (esposa de 
PERÁCIO CORRÊA)

Contra o 
aquecimento global

Diga NÃO à 
economia de carbono

Diga SIM à 
economia verde

“Através do Rotary, 
podemos fazer uma 

diferença na vida das 
pessoas e no mundo. 

Através do Rotary, 
poderemos deixar 

algo real e duradouro.”
K. R. Ravindran 

Presidente do Rotary 
International 2015/2016

“Na integridade 
dos princípios, a 

dinâmica da mudança.”
Maria Teresa Cárcomo Lobo
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A Santa Casa da Misericórdia 
do Rio de Janeiro e a finalidade 

maior de servir o próximo
A Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, fundada em 23 de março de 1582 

pelo Padre Jesuíta José de Anchieta, hoje Santo José de Anchieta, viveu um dos mo-
mentos mais importantes da sua história, ao eleger por uma quase unanimidade – 83 
votos num universo de 86 – Francisco Horta como seu Provedor. 

Num momento altamente conturbado da Instituição, Francisco Horta foi a pessoa 
certa, no momento certo, para o lugar certo.

Magistrado competente que na aplicação da lei ponderava atentamente as exigên-
cias sociais nela ínsitas e as exigências do bem comum, Horta marca a sua competente 
atuação nos mais diversos campos, no âmbito dos quais deixa gravado um forte sentido 
nacional, cívico e humanitário. 

Sentido humanitário que está no cerne das Santas Casas de Misericórdia, constituindo 
a sua própria e única razão de ser.

Reza a história que a sua matriz humanitária remonta ao Compromisso da Misericór-
dia de Lisboa composto por 14 obras de misericórdia, essencialmente fundamentadas 
na doutrina cristã, constituindo a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, fundada em 
1498 “a primeira legítima ONG do mundo”.

No Brasil, a irmandade da Santa Casa de Misericórdia surgiu no período colonial, 
instalando-se desde 1542 em Santos, seguida pela Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, 
Olinda e São Paulo.

No Rio de Janeiro, a Santa Casa de Misericórdia, que em março último completou 
434 anos de existência, é a 1ª instituição hospitalar do País, desenvolvendo toda 
uma extensa rede de serviços de variada gama, desde receber e cuidar de crianças, 
até acolhimento de idosos, prestação serviços funerários, oferecendo uma larga e 
expressiva gama de qualificados serviços médicos nas suas diversas especialidades. 

Todavia, problemas graves de diversa ordem, de acentuado grau de lesividade e de 
quebra da sua missão humanitária, colocavam em gravíssimo risco a sobrevivência da 
Santa Casa, agudizada pela crise econômico-financeira do Estado do Rio de Janeiro. 

Este foi o desafio que Francisco Horta aceitou com coragem e determinação, com 
profundo sentido cívico e humanitário – o de reconduzir a Santa Casa ao caminho certo 
da sua missão humanitária, ocupando o espaço que lhe é devido e que lhe é próprio, 
tornando-se referência maior na área da saúde pública, cujo gravíssimo défice é por 
demais conhecido e “sentido” pela população. 

Recondução que expressa em toda a sua dimensão o Ideal e a Missão do Rotary, 
lembrando o Lema do Presidente John Germ – Ano Rotário 2016/2017 – Rotary a ser-
viço da Humanidade. 

É neste sentido, que nós, Rotarianos, estaremos dando o nosso apoio para que a 
Santa Casa da Misericórdia, sob a competente a abnegada condução de Francisco 
Horta, possa fazer a travessia e retomar o papel que lhe foi cometido há 434 anos por 
José de Anchieta, Santo José de Anchieta, numa admirável demonstração de que a 
solidariedade e o amor ao Próximo não conhecem fronteiras de Tempo e de Espaço.

Maria Teresa de Almeida Rosa Cárcomo Lobo
Presidente do RCRJ-Ano Rotário 2015-2016 



Abertura 
Depois das formalidades de praxe, a Presidente deu início à 

sessão. 

Comunicações da Presidência
“Depois de repudiar em nome do RCRJ o bárbaro atentado co-

metido em Orlando, ceifando vidas inocentes numa demonstração 
bárbara de ódio e de violência, a Presidente disse do seu grande 
júbilo por comemorar o Dia da Raça, depois da vibrante Mensagem 
a Portugal do Comp. Condorcet Pereira de Rezende, publicada 
em 2 números do Boletim, participando com os Companheiros e 
Visitantes presentes de uma inesquecível viagem no tempo e no 
espaço.”

Homenagens aos Presidentes do RC do Rio de Janeiro

Companheiras e Companheiros,
Aproxima-se o momento da passagem do bastão da Presidên-

cia do Rotary Club do Rio de Janeiro, Decano dos Clubes Rotários 
da Comunidade Lusófona. 

Hoje, porém, num horizonte maior de vivência rotariana, quero 
render homenagem aos Presidentes que integram a Comissão 
Consultiva, valorizando a contribuição do RCRJ à força agrega-
dora e de cada vez maior projeção do ROTARY na atual realidade 
humanitária, reconhecida pelas Nações Unidas, ao dizer que o 
Rotary é, verdadeiramente, uma das suas maiores forças.

In memorian, Guilherme Levy, aqui representado por seu Filho, 
Companheiro Roberto Levy e Carlos Henrique de Carvalho Froés, 
cuja imensurável contribuição rotária tem sido fortalecida pelos 
Companheiros Mauro Ribeiro Viegas, Hermano de Villemor Amaral 
Filho, Afonso Henrique de Brito, Alice Cavaliere Lorentz, Augusto de 
Rezende Menezes, Christa Bohnhof-Grühn, Condorcet Pereira de 
Rezende, Eduardo Costa Garcia, Eduardo Lessa Bastos, Guilhermi-
no Cunha, Joel Mendes Rennó, Jorge Costa de Barros Franco, José 
Carlos Murta Ribeiro, Juarez Machado Garcia, Meton Soares Junior, 
Milton Ferreira Tito, Paulo César Tinoco, Ricardo Costa Garcia, 
Ricardo Vieira Lima Magalhães Gondim e Ruy Barreto, na ordem 
seguida no Plano de Ação, que contribuíram para o fortalecimento 
do RCRJ e, assim, para a projeção do trabalho humanitário do 
Rotary, expresso lapidarmente no Lema do próximo Presidente do 
RI, John Germ; ROTARY – A SERVIÇO DA HUMANIDADE. 

É este emocionado OBRIGADA que, por imperativo de cons-
ciência, faço aos meus ilustres antecessores. 

Protocolo 
A Comp. JEANNE VARGAS, Diretora de Protocolo Adjunto, 

apresentou a Mesa da Presidência, constituída, ao centro, pela 
Comp. MARIA TERESA DE ALMEIDA ROSA CÁRCOMO LOBO – 
Presidente do RCRJ, Ano Rotário 2015/2016; ladeada à direita pelo 
GOV. WALDENIR DE BRAGANÇA, e à esquerda pela GOV. IVONE 
SACCHETTO – RCRJ Guanabara-Galeão, Comps. Roberto Levy, 
Augusto de Rezende Menezes, Afonso Henriques de Brito, Juarez 
Machado Garcia, Ricardo Vieira Lima Magalhães Gondim, Christa 
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Contando a nossa história
Transcurso da Reunião Plenária de 15 de junho de 2016

Bohnhof-Grühn, Eduardo Lessa Bastos, Guilhermino Cunha, Me-
ton Soares Junior, Milton Ferreira Tito, Ricardo Costa Garcia, Alice  
Cavaliere Lorentz, Eduardo Costa Garcia, José Carlos Schmidt 
Murta Ribeiro e Joel Mendes Rennó. 

Palestra
Para a Presidente, a palestra do Comp. Waldenir Bragança é a 

mais bela e, ao mesmo tempo, a mais incisiva de que tem conhe-
cimento sobre o legado que a todos nós, que falamos a Língua de 
Camões, de Fernando Pessoa, de Castro Alves, de Jorge Amado, 
entre tantos outros cultores da língua portuguesa, cumpre defender, 
sendo indeclinável dever lutar pela sua inclusão na Lista das Lín-
guas Oficiais das Nações Unidas, em justo preito de homenagem 
ao povo que deu novos mundos ao mundo.

Sobre a Campanha já em curso nas Nações Unidas com 
esse objetivo, falará o Comp. Waldenir Bragança e o Memorial 
que fundamenta a Proposta será publicado numa das próximas  

mailto:rotaryrj%40rotaryrj.org.br?subject=
www.rotaryrj.org.br
https://www.facebook.com/pages/Rotary-Club-do-Rio-de-Janeiro/498004460333339?ref=hl&ref_type=bookmark


ANOTE EM SUA AGENDA
A Presidente do Rotary Club do Rio de Janeiro, Maria 

Teresa de Almeida Rosa Cárcomo Lobo, tem a honra de 
convidar para a cerimônia de posse de Jorge Bragança 
como Presidente do Clube e de seu Conselho Diretor –  
Ano Rotário 2016/2017, durante almoço por adesão.

Data: 06/07/16 – Horário: 12:00 horas
Local: Associação Comercial do Rio de Janeiro – salão 

nobre do 13º andar.

edições do Boletim do RCRJ para conhecimento dos Companheiros 
e formulação de eventuais sugestões no âmbito da Campanha.

Ao final da palestra muito aplaudida, a Presidente agrade-
ceu emocionada a inesquecível lição de amor à Língua Portuguesa 
dada pelo querido Companheiro Waldenir Bragança. 

Comitiva do RC Niterói e Niterói-Norte
Comitiva do RC Niterói e RC Niterói-Norte prestigiando o pa-

lestrante. 

Protocolo Final
A Comp. Jeanne Vargas apresentou nominalmente os com-

panheiros visitantes e os convidados, agradecendo a presença 
de todos.

Encerramento
A Presidente, reiterando os agradecimentos e solicitando uma 

saudação à Bandeira Nacional, ao som dos acordes do seu belo 
Hino, encerrou a reunião.

Agradecemos a presença, voltem sempre!
Gov. Ivone Sacchetto – RCRJ Guanabara-Galeão; Gov. Wal-

denir de Bragança, Aristeu Pessanha, Zeneida A. Seixas, Dulce 
Rocha de Mattos, Lionete da Silva – RC Niterói-Norte; Gov. Joper 
Padrão do Espírito Santo – RCRJ Tijuca; Gov. José Alves Fortes 
– RC Além Paraíba; Sylvia Fasciotti – RC Niterói, Paulo Sergio 
A. Cruz – RCRJ Flamengo; Francisco de Souza Brasil – RC de 
Copacabana; Orlando Graneiro e Dilma Graneiro – RC Niterói 
– Praias Oceânicas; Antonio Vilardo – RCRJ Bonsucesso-Ramos; 
Claudia Bonard de Carvalho – RCRJ Maracanã; Luiz Alexandre 
Bisaggio – RCRJ São Conrado. 

Convidados
Silvia Odete Morani Massad; Arthur Horta; Roberto Gonçalves; 

Pauline Saraiva Ribeiro; Daniella Magalhães. 

Companheiros que levaram nosso 
abraço a outras unidades rotárias

Christa Bohnhof Grühn – Seminário Distrital de Qualificação 
e Credenciamento de Clubes em 18/06; José Renato de Miranda 
– RC Teresópolis em 21/06.

Tempo de Permanência no Clube
• CHRISTA BOHNHOF-GRÜHN – 24/06/93 – 23 anos
• JOSÉ ROBERTO BAZZO – 23/06/10 – 6 anos

Fundação Rotária – Doações
• Escola Parque: grande quantidade de livros didáticos, entregues 

no Refazer, Redes da Maré e ISEC.
• Eduardo Werneck: Climatizador para vinhos, gabinete p/com-

putador, impressora, teclados e mouse, roupas e sapatos.
• Jorge Barros: Impressora, aparelho de medir pressão, roupas, 

sapatos, bolsas, meias, brinquedo
• Renata Levi, vizinha de Christa: 2 impressoras.
• Walter Herrmann e Otto Wendlandt, amigos de Christa: 4 apa-

relhos auditivos usados.
• Gisela Regier, amiga de Christa: R$ 1.200,00.
• Doris Beinhauer, amiga de Christa, doou Euros 200, – para os projetos. 

 – Carlos Abbenseth, conseguiu uma doação de R$ 1.600,00 
de amigos para comprar 2 violinos pelo projeto “As Cordinhas 
do Uerê”.

Agradecimento
Prezados Companheiros do RC do Rio de Janeiro e Compa-

nheira Presidente Maria Teresa. Venho por meio deste agradecer a 
graciosa e gentil acolhida aos membros do RC de Angra dos Reis. 
Foi tudo maravilhoso, ficamos encantados, almoço gostoso e, para 
coroar, a maravilhosa palestra do Comandante Alexandre Nunes, 
da Marinha do Brasil. Gratidão e abraços rotarianos

Margareth Simões 
Presidente Gestão 2015/2016 – RC Angra dos Reis

ROTARY GLOBAL REWARDS 
Ao fazer o bem, quem ganha é você!

Tenha acesso a descontos e promoções ao reservar passagens, 
hotéis e aluguéis de carros e ao comprar produtos das mais diver-
sas marcas em lojas e empresas de renome. Basta ser rotariano e 
buscar a promoção no site do Rotary. Cadastre-se hoje mesmo no 
MyRotary (www.rotary.org) e aproveite! E ao fazer suas compras 
pela internet nas lojas participantes, elas ainda contribuem para a 
nossa Fundação Rotária.

Colaboração Comp. Eduardo Werneck 

http://www.rotary.org


Síntese do Memorial
Que Fundamenta A Proposta Apresentada a 

ONU Para a Inclusão da Língua Portuguesa na sua 
Lista de Línguas Oficiais. 

CONSIDERANDO que mais de 290 milhões de 
pessoas se expressam no idioma português, com 
importante presença sociocultural, geopolítica 
e econômica em várias nações de todos os con-
tinentes, sendo a 5ª mais falada no mundo (em 
números absolutos), a 3ª entre as consideradas 
línguas universais de cultura e uma das 4 faladas 
nos seis continentes;

CONSIDERANDO que o Português é o Idioma 
Oficial de 9 países – Angola, Brasil, Cabo Verde, 
Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Por-
tugal, São Tomé e Príncipe e Timor – Leste – sendo 
falado também na antiga Índia Portuguesa (Goa, Damão, Diu, e Dadrá e Nagar-Aveli) 
e Macau, tendo estatuto oficial na União Europeia, no Mercosul e na União Africana, 
constituindo importante idioma minoritário em Andorra, Luxemburgo, Paraguai, 
Namíbia, Suíça e África do Sul, além de estar presente, através de numerosas comu-
nidades de imigrantes, em várias cidades em todo o mundo, como Paris na França; 
Toronto, Hamilton, Montreal e Gatineau no Canadá; Boston, New Jersey e Miami nos 
EUA e Nagoya e Hamamatsu no Japão;

CONSIDERANDO que a lusofonia vem se situando de forma crescente em vá-
rias partes do mundo, pelos seus escritores, poetas, inventores, cientistas, artistas, 
somando-se desde os navegadores e descobridores que fizeram sua história, com 
significativa presença nos meios de comunicação de massa através de telenovelas, 
noticiários, reportagens, etc., projetando-se na literatura, música, esportes e artes 
em geral;

CONSIDERANDO que a comunidade – CPLP – tem se empenhado em valorizar os 
seus três pilares – da política, da economia e da cultura, que colocam em conexão, 
de maneira respeitável, a África, a América Latina e a Europa, enfatizando o caráter 
universalista da lusofonia, que cada vez mais se afirma em nível supranacional;

CONSIDERANDO que o idioma português ocupa o quinto lugar dentre as principais 
línguas usadas na internet, atrás apenas do inglês, do chinês, do espanhol e do árabe 
(fonte: Internet World Stats, 2015), e que é a quarta língua mais usada nas postagens 
feitas no Twitter, atrás apenas do inglês, do japonês e do espanhol (fonte: Gnip, 2014);

CONSIDERANDO o potencial econômico da comunidade lusófona, que oferece 
significativas vantagens competitivas através de sua rica diversidade social, cultural, 
geográfica e demográfica, que 50% dos recursos petrolíferos descobertos na última 
década estão em países lusófonos, e que o gás e o petróleo produzidos pelo Brasil, 
Angola, Moçambique e Guiné Bissau representam 30% da produção mundial.

CONSIDERANDO que o idioma português está cada vez mais presente nas organi-
zações internacionais, como atesta o seu uso como língua de trabalho nas comissões 
e sessões plenárias da Conferência Internacional do Trabalho da OIT, e que segundo 
estimativa da UNESCO o Português e o Espanhol são os idiomas que mais crescem 
entre as línguas europeias, após o Inglês;

SOLICITAMOS à Organização das Nações Unidas que efetivamente proceda à 
inclusão em sua agenda do reconhecimento do Português como uma de suas lín-
guas oficiais.

Os que assinam este Memorial confiam que a Organização das Nações Unidas 
acatará esta proposição, por fazer justiça e reconhecer o desenvolvimento dos países 
lusófonos e seu potencial no concerto das nações. 
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