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No dia 29 de maio, às 15:00h, será realizada uma palestra sobre o 

tema “Educação Financeira”.  O evento ocorrerá no Salão dos 

Conselheiros, no 4º andar da Sede Social, localizada na Avenida Rio 

Branco nº 180, Centro do Rio de Janeiro. 

                                        

O palestrante convidado, CMG (Ref- IM) Luiz Paulo Guimarães, é 

possuidor de grande capacidade de comunicação e larga experiência 

nas áreas administrativa e financeira. Ao longo dos anos, ele tem 

divulgado esse tema em seminários e workshops, tendo como 

público-alvo funcionários de empresas e militares.

O palestrante abordará temas de maior interesse do público, como:

 a) equacionamento das despesas mensais com o salário recebido; 

b) elaboração do orçamento mensal; 

c) o que pode ser feito para evitar o “consumo compulsivo”; 

d) como lidar com as oportunidades de crédito; e 

e) como diferenciar e escolher entre as várias formas de investimento 

existentes em função das disponibilidades financeiras de cada um.

Será observada a sequência abaixo transcrita. 

a) O “curriculum vitae” do palestrante estará disponível para leitura em 

um púlpito próximo à entrada do Salão dos Conselheiros; 

b) Solicitamos que os participantes do evento assinem o Livro de 

Presenças, disponível no hall do 4º andar.

DEPARTAMENTO CULTURAL 

EDUCAÇÃO FINANCEIRA
OBSERVAÇÕES :

OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS PARA OS DEBATES:

a) Os debates serão feitos de forma livre, no decorrer da 

apresentação. Os interessados em formular perguntas deverão 

levantar o braço;

b) Funcionários do clube posicionados nas laterais do Salão, 

entregarão o microfone ao debatedor ao perceberem o gesto;

c) Solicitamos que cada pessoa apresente apenas uma pergunta 

devido às limitações de tempo e também para dar oportunidade a 

outras pessoas de esclarecerem suas dúvidas.
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PALESTRA

Boa palestra! Participe!

1) Às 15:00h, abertura da palestra pelo Presidente do Clube Naval, 

Vice-Almirante (Ref) Rui da Fonseca Elia.

2) Palestra do CMG (Ref - IM) Luiz Paulo Guimarães sobre o tema 

“Educação Financeira” com duração de 90 minutos. 

3) Palavras do Presidente do Clube e encerramento.

4) Confraternização no Salão dos Conselheiros e na Galeria, 

localizados no 4º andar.


