Ethics Fellowship of Rotarians

Feliz Ano Novo Rotário!
Happy New Rotary Year!
Feliz Nuevo Año Rotario!
Celebrar o Dom da Vida é um Dever Diário.
Celebramos as nossas datas natalícias e a de nossos familiares. O respeitoso ato de celebração do
novo acontece alegremente e com votos de saúde e felicidades em datas diferenciadas em conexão com
as respectivas culturas.
A cada dia 1º de julho os clubes e distritos renovam conselhos diretores e equipes distritais e essa é
uma ocasião para festejar...
“Parabéns, felicidades hoje e sempre companheiro!”
“Companheiros, somos especiais para milhões de pessoas que têm se beneficiado através de
nossos projetos e ações inspiradas no ideário rotário, Feliz Ano Novo!”
Época mais que propícia exaltar o companheirismo, mola propulsora das ações rotárias. E por
falar em ações rotárias, recebi do amigo MAT Caparas, Presidente 1986/1987 (Rotary Leva Esperança),
cofundador do Ethics Fellowship, uma proposta de ação feita sob medida para celebrar-se o ano novo
rotário com Inspiração e Conexão com o Mundo. Depois das saudações, clubes e rotarianos irmos ao
encontro das comunidades e escolas circunvizinhas realizando ações humanitárias e educativas.
Se cada Distrito se preparasse para uma ação conjunta, aconteceria um tsunami de boa vontade
capaz de tornar o Rotary desejável.
E nós coligados com a Ética, quais ações poderíamos realizar? Com a permissão de todos,
respondo com outra pergunta:
_” Por que não visitarmos as escolas proporcionando aos respectivos alunos e professores noções
de Ética consubstanciada na Prova Quádrupla?” Exemplifico: o Rotary Club Curitiba Cidade Industrial, ao
qual pertenço, apoia um Rotary Kids. Quinzenalmente, com os atuais 30 Kids, suplementando valores
morais ao currículo regular, onde as noções de Ética, essência da Prova Quádrupla tem relevância.
Importante recordar:

“Eduquem as crianças, para que não seja necessário punir os adultos” (Pitágoras).
Quantos somos, onde estamos e para onde vamos?
Nossa participação em Hamburgo, nos permitiu rever centenas de Ethical Fellows e conquistar
outros tantos, todos conscientes que estamos contribuindo para a construção de uma sociedade
pautada na justiça e na verdade digna e íntegra em benefício de todas as gerações.
Hamburgo, foi a Convenção da Inspiração onde a Juventude e a Integridade tiveram absoluta
saliência, tanto nas Breakout Sessions e nas Plenárias, em conjunto com as áreas de enfoque do Rotary.
Com certeza, esses temas seguirão predominantes na Convenção de Honolulu e nas
subsequentes. Consequentemente, precisamos seguir aperfeiçoando nossas ações.
Nossa 3ª Reunião Anual aconteceu com a expectativa costumeira com número de participantes
inferior às nossas expectativas. Evento de relevância geral atraiu, justificadamente, muitos que se
aprestaram em dela participar. Mesmo assim, dentre novos e já associados, o privilégio de receber como

Palestrante o PDRI e Past Curador da Fundação Rotária, o cofundador Julio Sorjus, ao qual aproveitamos
para agradecer e sempre que possível traga sua abalizada palavra de incentivo.
No tocante aos Breakouts, tivemos a oportunidade de participar do “Let’s Increase Financial
Integrity Around the World”, sob a Coordenação do PDG David Camps e nesta oportunidade
agradecemos a deferência de nos incluir como Panelista, juntamente com o PDG Richard Clarke e a Rta
Corinne Gregory.
Um pouco do que aconteceu no stand do Ethics Fellowship of Rotarians.
Visita do presidente Barry Rassim e sua esposa Esther.
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Sergio Levy, trabalho e dedicação à causa.

Jackie Musuoka
(Kenia)

Amigos e Amigas, insisto em dizer-lhes que UNIDOS SOMOS MAIS e melhor ainda se nossas
conexões, interna e externa se expandirem seja compartilhando ideias e sugestões para projetos e ações
como também atraindo mais rotarianos que se sensibilizem com nossa missão em colaborar com a
construção de um mundo melhor para todas as gerações por via da ferramenta que considerando como
a mais eficaz, divulgando que a Ética é a Prova Quádrupla sintetizada numa só palavra e também a mais
eficaz medicina para combater a corrupção.
Ethics Fellowship of Rotarians: 1831 Membros, 106 Países e em 396 distritos

