Editorial/Mensagem de Agradecimento
Estimados Ethical Fellows,
O ato de desejar um bom dia, boa tarde ou boa noite é sempre desejável em quaisquer
ocasiões porque o “bem querer transcende o tempo e o espaço”.
E, por falar em tempo, cito pensamento do PPRI Luis Vicente Giay que assim se expressou em
recente troca de correspondência:
“O tempo passa inevitavelmente e seu grande valor é nos dar a oportunidade da renovação
momento a momento para nos mantermos de bom espírito tratando de realizar algo útil em nossas
vidas. Rotary em relação a esse aspecto é uma extraordinária escola que nos permite seguir ativos
e úteis.”
Hoje, 15 de agosto de 2019, celebro mais uma data natalícia. Permitam-me explicar-lhes.
Costumo celebrar várias datas: meu nascimento (26 de dezembro de 1938), meu ingresso no Rotary
Club de Foz do Iguaçu (17 de fevereiro de 1975), o 31 de maio quando em 2006 fui submetido a uma
cirurgia de altíssima complexidade denominada “áxilo bi-femural” – naquela época era a quinta e
única realizada com sucesso (desafortunadamente os quatro primeiros não lograram sucesso).
Tenho aprendido muito com o amigo Luis Vicente Giay, desde nosso primeiro encontro em
outubro de 1979 e um de seus conselhos foi: “Mérito a quem tem Mérito”. Daí porque mencionar o
Doutor Arno Buetner von Ristow, cirurgião vascular que chefiou a equipe realizou essa “proeza” que
se transformou num “case”. A cirurgia transcorreu em 10 horas e 30 minutos, sendo aplicados 1200
pontos, interna e externamente, deixando uma sequela denominada “claudicação intermitente”.
A nova data a celebrar deve-se a outro complexo procedimento cirúrgico ao qual fui
submetido. Seria incomodo detalhar. Apenas dizer quanto a gravidade em que na semana de
preparação, pessoalmente providenciei meu funeral.
Felizmente, estou capacitado a dar mérito a que tem mérito. E permito-me compartilhar com
meus diletos Ethical Fellows os nomes dos médicos planejaram o procedimento cirúrgico que se
tornou um outro “case”: Doutores Augusto Presoto, Guilherme Barreto e Rômulo Torres aos quais
serão conferidos “Reconhecimento Paul Harris”, da mesma forma que aconteceu com o Doutor
Arno em abril de 2014 numa reunião do Rotary Club do Rio de Janeiro. Creio que no em torno do dia
15 de agosto de 2020, teremos um saboroso bolo para celebrar, claro em ambiente rotário.
Queridos Amigos, esta Mensagem tem como tema o TEMPO e o tempo me leva a recordar o
lema do PPRI Rolf Klarich (1980/1981) – “Encontremos Tempo Para Servir” (Take time to Serve).
Tempo para a família, para o trabalho, para lazer e servir a Humanidade, sempre com bom senso e
equilíbrio. Os resultados serão otimizados sempre e quando por via da aplicação da Ética que é a

Prova Quádrupla resumida numa só palavra.

Convenção de Hamburgo
Resultados, Agradecimentos e Flagrantes.
Ainda não foi desta vez que encontramos o Ethical Fellow # 2000, mas essa marca logo será
superada. Na presente data somos 1878 Ethical em 106 países e 398 distritos.
Os agradecimentos são especialmente para os antigos e novos integrantes que visitaram Ethics
Fellowship booth em Hamburgo. Além da possibilidade de confraternização, pudemos explicar
nossos propósitos de seguir Inspirando e de atuarmos firme e consensualmente na Conexão do
Rotary com o Mundo.
A Ética, ademais de ser “Um Princípio que não pode ter Fim”, é “Essência da Prova Quádrupla” e
“Antídoto contra a Corrupção”. Algumas pessoas me perguntam por que insisto nesta última
assertiva e eu explico que “Educação pautada em Valores Morais” se aplicada com sistemática
intrepidez, servirá para construção de uma cultura e modo de vida e, neste caso cabe o dito
“prevenir é melhor do que remediar”.
Aos que nos deram a honra de suas presenças no “stand da ética” e à primeira vista se posicionavam
sem entender a razão de nossa presença com banners, faixas e a presença da “Família Tijolo” (Brick
Muppets Family), nos esforçávamos em explicar que:





Compliance, tão em voga, é a Prova Quádrupla, legada por Herbert Taylor;
A Prova Quádrupla precisa ir além de recitada nas reuniões dos clubes... precisa estar nas
escolas de todos os níveis... ser tema permanente de discussão nas empresas, nas repartições
públicas, no ambiente legislativo, nas ONG’s, mais ainda, inclusa nos “Marcos Rotários”,
evitando mal-entendidos quanto ao significado do Rotary (dá ideia de sermos uma
organização gastronômica por constar local, dia, hora e almoço/ jantar). Inserida uma frase –
por exemplo - “Rotary e Ética Sempre em Harmonia”, daria um plus ao Rotary;
Que a associação da Ética ao Rotary salientaria a importância do Rotary transformando nossa
entidade num objeto de desejo, promovendo a sua Imagem e atraindo interessados em se
associarem aos clubes.

Agradecimentos
São devidos a TODOS os que nos deram o privilégio de suas visitas e dos que nos ajudaram nesse
trabalho e, por mérito, sempre enaltecendo o mérito agradecemos a dedicação extraordinária das
Amigas Liliana Beatriz Venier (Argentina) e Jackline Musyoka (Kenia) e do Amigo Otto Wendland
(Alemanha), este uma espécie de anjo da guarda que quase me carregou no colo ante minha
permanente dificuldade, a claudicação intermitente.
Mais agradecimentos são devidos ao amigo Governador David Stocks, que concebeu o workshop
“Let’s Increase Financial Integrity Around the World” realizado na terça feira da convenção com as
participações do Governador Richard Clarke, da Rotariana e Escritora Corinne Gregory, com o apoio
do Rotaracteano Joey Vaesen e de Sergio Levy, este representando o Ethics Fellowship of Rotarians.

Livro que recomendamos: Corinne A. Gregory - Rotariana e Escritora
UNIDOS SOMOS MAIS
Somos unânimes quanto a esse jargão.
Então, uma vez mais solicito que nos ajudem a tornar este boletim mais agradável e útil para
também nos tornarmos um objeto de desejo.
Enviem matérias e exemplos de projetos que foram realizados e/ou estejam sendo praticados em
seus clubes e distritos... “a união faz a força”.

GRADECIMENTO ESPECIALÍSSIMO
A todos os colegas da Diretoria e muito especialmente aos tornam real a existência deste
Boletim: Natascha F. Belniaki (versão para inglês), Jorge Chandia (versão para Espanhol) e a
“editora, diagramadora e a responsável geral, nossa VP Secretariat Adriana Fagotte”.

