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Amigas e Amigos, estamos muito próximos de um evento de
significado especial para o “Ethics Fellowship”, a nossa participação
direta na Convenção de Toronto.
Precisamente no dia do encerramento da Convenção – 27 de junho
de 2016 - estaremos celebrando o 2º aniversário de nossa inclusão
dentre os 80 Grupos de Companheirismo de Rotary International.
Poucos são os Grupos que são agraciados com um estande para
receber seus membros e os milhares de rotarianos que circulam em
busca de melhor conhecer o Rotarismo, estabelecer contatos/amizades
e realizar parcerias em projetos para cumprirem os respectivos papéis
do Rotary Fazer a Diferença.
Desde a inauguração da “House of Friendship”, as 9 horas do dia
23 de junho, sábado, estaremos ativos para recebe-los no estande 342.
Até o encerramento da Convenção estaremos de mãos estendidas para
recebe-los e a todos os que desejarem saber mais sobre alguns
detalhes sobre como a Ética, Síntese e Essência da Prova Quádrupla –
pode interagir com todos os Programas de Rotary na complexa, árdua e
exequível missão da construção de uma sociedade justa e verdadeira,
digna e íntegra, em favor dos nossos netos dos nossos netos.
No dia 25 de junho, segunda feira, entre as 16:30 e 18:00 horas,
realizaremos a nossa Assembleia Geral, cujo Programa está descrito
acima.
Para alcançar esse estágio foi necessária muita aplicação. Todos
os requisitos para um bom planejamento foram empregados. Mas isso
só não é suficiente. Focalizar nosso objetivo, enfrentando e superando
obstáculos para levar a bom termo o que definimos como desejável por
todos.
Toronto é nosso alvo imediato dele extraindo seus pontos fortes em
busca de aperfeiçoamento já visando Hamburgo/2019 e Honolulu/2020
Estamos convictos que sempre poderemos fazer melhor. Para
tanto, é indispensável nos darmos as mãos porque, juntos seremos mais
fortes.
Boa Leitura!
Sergio Levy

Mais uma vez,
recordando a
conjugação do
Ethics Fellowship of
Rotarians, indo além
do
COMPANHEIRISMO
, com foco no
Objetivo #16 que
estabelece:
Promover
sociedades pacíficas
e inclusivas para o
desenvolvimento
sustentável,
proporcionar o
acesso à justiça
para todos e
construir instituições
eficazes,
responsáveis e
inclusivas em todos
os níveis e
Em particular:
Corrupção,
suborno, roubo e
evasão de impostos,
custam para os
países em
desenvolvimento
US$ 1,320 trilhões,
anualmente
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Bem vindo

Ethics Fellowship os Rotarians - EFOR
2nd General Assembly TORONTO
25 of June, Monday from 4:30 to 18:00 pm Meeting Room 803 A
Last Call
Limited to 100 participants
There are still a few places left: Reservations: consulsergiolevy@gmail.com
We will be glad to welcome you at the
Booth 342 - House of Friendship
The Ethics Fellows Meeting Point

Programa
Alguns convidados a compor o painel sobre o tema “Ética, essência da Prova
Quádrupla” estão tentando rearranjar suas agendas de modo a viabilizar suas
participações.
Logo que possível retornaremos.
Ao ensejo, pergunto: Você participará da Convenção de Toronto?
Se positivo, apressem-se em confirmar participação na Assembleia Geral do Ethics
Fellowship of Rotarians:
Local: Sala 803A
Horário: 16:30/18:00 horas
Recordo que os lugares são limitados e que estaremos à disposição para receber a
todos no estande 342, na Casa da Amizade a partir das 09:00 horas de sábado,
23/junho.
Estaremos disponíveis para atender a quaisquer consultas e abertos para
receber sugestões, críticas e colaborações:
consulsergiolevy@gmail.com
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Grátis! Dinheiro! Mulher!
(Título a ser substituído ao final do texto à inteira vontade do leitor)
Um
publicitário
garantiu-me
serem
essas as três palavras
mais chamativas em
anúncios. Isso há 40
anos
Hoje,
quais
as
apropriadas para atrair
candidatos
ao
Rotarismo?
Além de convidar amigos, parentes,
parceiros profissionais e empresariais, por
quê não as pessoas virem até nós
espontaneamente?
Um amigo rotariano, escritor e conferencista
– Cesar Romão – numa de suas palestras,
disse: “O Rotary precisa tornar-se um Objeto
de Desejo”.
Tornar-se desejável, é o imperativo nas
profissões empresas e pessoalmente.
E relacionado à Imagem Pública do Rotary,
qual palavra ou expressão facilitaria nossa
tarefa do Ser Inspirativo e Fazer a Diferença:
Dignidade,
Integridade,
Combate
à
Impunidade, Combate à Corrupção, Ética?
Antes de responder, reporto a experiência do
Distrito 4730 que em 2012 criou a Comissão
de Ética e Cidadania. Dezenas de palestras
foram realizadas em Rotaracts, Interacts,
RYLAS, Rotary Clubs sobre Ética em
conexão com os Serviços Profissionais,
particularmente sobre a Prova Quádrupla.
Destaque
para
uma
decepcionante
constatação: segundo o “World Bank”: US$
1000 bilhões, anual e mundialmente, são
desviados por conta da corrupção.
Imaginaram o tamanho do benefício para a
sociedade mundial que tais recursos
poderiam proporcionar, reduzindo essa
desgraça?
A Comissão Distrital da Ética ademais das
palestras realizou os chamados seminários

“Café da Manhã sem Corrupção”. Os
expositores abordavam a valorização da
Ética em consonância com a Prova
Quádrupla, no dia a dia das comunidades.
Os associados eram incentivados a se
fazeram acompanhar de não rotarianos.
Agora o grande destaque: ao término do
evento, os convidados diziam:
 “eu
achava
que
Rotary
era
para
benemerência... doação de cadeira de rodas,
brinquedos ...; estou surpreso pelo interesse na
Valorização da Ética; por se postarem contra a
Corrupção e a Impunidade ...

E, mais intrigante ainda por perguntarem:
 O que é preciso para ser rotariano?”.

Como conclusão, que a estratégia de coligar
Ética e Valores Morais nas ações
relacionadas à promoção do Rotary reflete
no desenvolvimento do quadro associativo.
E se a Prova Quádrupla fosse instituída
como o padrão para a tomada de decisão
dos governantes de todas as nações?
Mundialmente, de todos as transações
comerciais? Com certeza os “Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável” definidos pela
Organização das Nações Unidas (*) estariam
sacramentados.
Com certeza Ética é a palavra chave porque
Ética é a síntese e a essência da Prova
Quádrupla.
Podemos substituir desde já o título desta
matéria, deixando de fora Grátis, Dinheiro e
Mulher por Ética, essência da Prova
Quádrupla?
(*) https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/

(p / Sergio Levy)
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Paz na Terra

Nova visão de
Rotary
International,
refletindo nossa
identidade e o
único propósito que
une a diversidade
do nosso labor:
“Juntos
construímos um
mundo onde as
pessoas se unem
e tomam ação
para gerar uma
mudança em nós
mesmos, em
nossas
comunidades e no
mundo inteiro”.
IAN H.S. RISELEY
PRESIDENTE
ROTARY
INTERNATIONAL
2017-2018

A Paz e a alegria estão intimamente ligadas à Educação e ao bom
preparo para a vida. A Paz requer que os seres humanos não se
coloquem egoisticamente diante dos recursos ofertados pela generosa
natureza açambarcando as riquezas para si. A Paz exige que pais e
mães sejam responsáveis na geração e no bom preparo dos filhos
gerados. A mídia também tem sua parcela de responsabilidade para o
preparo de gerações fortes que pensem com clareza. A escola mais
ainda, pois ela existe para formar gerações aptas para responder pelo
futuro e para não cairmos no mundo de vida vazia,
sem propósitos enobrecedores, como disse o escritor Yuval Noha
Harari, para não cairmos na vala “com bilhões de pessoas vivendo
imersas em fantasias, perseguindo alvos ilusórios e obedecendo
leis saídas da imaginação dos homens”. Ou seja, para alcançar a Paz
e contentamento a humanidade não pode viver afastada do real
significado da vida.
(Professor Benedicto Dutra, Escritor/ Rotary Club de São Paulo, D-4610)

)

Aconteceu na Espanha
Numa maratona, o Espanhol Ivan Fernandez seguia a
curta distância o Queniano Abel Mutai e notando que o seu
contendor distraíra-se pensando haver ultrapassado a faixa
da chegada, chamou-lhe a atenção orientando-o para que
fosse em frente até a faixa de chegada.
Abel Mutai foi o vencedor e Ivan colocou-se em segundo
lugar. Um jornalista aproximando-se de Ivan perguntou por
que advertiu seu contendor. Ivan foi direto e preciso em sua
resposta:
_ O quê eu iria dizer à minha mãe?
Existem inúmeras formas para explicar “Ética”. A mais
simples é a inversa: “tudo o que eu fizer que eu sinta
vergonha de contar para minha mãe, não é ético”!
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The Joseph A. Caulder Collection
Past Rotary International Director 1928-29 - Regina, Sask., Canada
Very Recommended!!!
Ese és el Link:
http://www.nlis.net/~freedomi/rotary/caulder/1926InternationalCouncil.htm
There is a saying that is true:”We only love what we know”
In 1922-23, Raymond M. Havens of Rotary Club of Kansas City, Missouri, USA, served as R.I.'s
12th President. His Rotary vision: Vocational ethics, as practiced by Rotarians, as the building
blocks of world civilization.
"As a harbinger of business ethics, Rotary sends its message around the world that true
service means personal responsibility for 'peace on earth and goodwill toward men.'" Bethlehem - and Twenty Centuries, THE ROTARIAN, December 1922.
In 1923-24, Guy Gundaker, Rotary Club of Philadelphia, Pennsylvania, USA. served as the 13th
President of Rotary International. His Rotary vision: To help establish ethical business practices
worldwide.
"Ethical conduct of business, emphasized and spread throughout the world, will greatly
diminish the inclination and disposition on the part of the peoples of the different nations to
fight one another." -Address to 1924 Rotary Convention, Toronto, Ontario, Canada
In his collection on early Rotary history, Past R. I. Director Joseph A. Caulder wrote: "Guy, during
his year as President, as well as before and after, did a great job in writing "Codes of Ethics" for
business and professions of all kinds. Before his work perhaps only Doctors and lawyers had
recognized "Codes of Ethics". When Guy finished his job, he had helped to write over 125 codes.
The good resulting can only be guessed at, but no doubt was very real."

ENJOY!
Summit of the Americas, abril/2018
Em Lima, no Peru, a luta contra a corrupção esteve no centro das atenções na Cúpula das
Américas, com ativistas pedindo aos líderes que adotem recomendações de políticas que honrem
os compromissos políticos. Mesmo com casos de corrupção altamente divulgados na região, é
necessária maior liderança e ação. Portanto, é promissor, pelo menos, que o tema central da
cúpula tenha sido “Governança Democrática contra a Corrupção”.

“Integridade, transparência e a luta contra a corrupção devem ser parte
da cultura e ensinadas como valores fundamentais "
Mr. Angel Gurria, Secretário Geral, Organização de Cooperação e
Desenvolvimento. Econômico (OCDE)
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Sabedoria Iluminada
Sabedoria deriva de “sophia” (grego) e Sábio de “sophos”.
Várias são as definições da palavra “Sábio”.
Eis algumas:


Dotado de grande instrução, erudição. ciência...; dotado do dom de discernir quanto ao
melhor caminho a ser seguido...

Aristóteles usava o termo “phronesis - Livro IV da Ética a Nicómaco, que se distingue de
outras palavras com que se designa a sabedoria por ser a virtude do pensamento prático,
entendida como sabedoria prática, definindo o “sábio” como aquele dotado da habilidade de
agir da maneira mais acertada.
Píndaro, que viveu no século VI a. C., referia-se à sabedoria como o “conhecimento
temperado pela Ética.
Esta digressão, meus caros “Ethical Fellows”, deriva da nossa insistência na conexão da
Ética com o Rotary e vice-versa.
A conclusão à qual quero chegar é que à medida em que seguimos decididos a colaborar
na construção de uma sociedade justa e verdadeira, com dignidade e integridade para a
posteridade, é que, se “conseguirmos extrair luzes das situações quaisquer que sejam”, nos
tornaremos sábios.
Sábios por enxergarmos a luminosidade em pautar a educação com valores morais na
tarefa de combater a ignorância para tornar feliz a humanidade.
(Sergio Levy)

Juntos Somos Muito Mais
Os que ingressaram em Rotary em meados dos anos 80 devem se recordar do
Presidente Royce Abbey, 1988/1989 cujo lema foi “Put Life Into Rotary, Your Life” (Dê
Vida ao Rotary, Sua Vida).
Dentre os destaques de sua gestão figuraram a Promoção da Alfabetização e o
Rotary Idea Bank. Tive o privilégio de integrar ambas Comissões.
O Banco de Ideias do Rotary buscou a participação do mundo rotário, incentivando
o quadro associativo a se manifestar quanto a programas, projetos e anseios capazes
de dinamizar o Rotarismo.
Essa prática deveria ser realizada de tempos em tempos ante a evolução da nossa
sociedade, cujos câmbios acontecem a cada momento.
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CORRUPÇÃO & TANGO
"A corrupção é como o tango; você precisa de dois para dançar. Em cada acordo
corrupto, há alguém do setor público e alguém do setor privado - o que exige e aceita
subornos e o outro pagando ou oferecendo propinas.
Não podemos resolver o problema concentrando-nos apenas em um dos
parceiros. " Delia Ferreira Rubio, presidente da Transparency International”

Tomada de Decisão Relacionada a Dilemas Éticos
Dan Watson, associado ao South Pasadena Rotary Club, Califórnia, publicou em
seu “Ethical Decision Making” sua metodologia para a tomada de decisão, fazer as
seguintes perguntas:
É moral e ético?
Prejudicará alguém? Se positivo, qual o dano e quem será afetado?
Se sua decisão e suas ações forem tornadas públicas, você suportaria as
consequências? Contaria para sua mãe e a seu conselheiro religioso?
Trata-se de uma modalidade que poderíamos considerar como uma prática
derivação da aplicação da Prova Quádrupla, valendo destacar a pergunta:

Você contaria para sua mãe e ao seu conselheiro religioso?

ÉTICA & ROTARY
Fazendo a Diferença Gerando Inspiração

Até
Toronto, Hamburgo, Haiti ou em qualquer
lugar no mágico mundo do ROTARY!
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