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Rotary e Ética: Qual Ética? – Parte 1/2
Ricardo VLM Gondim
Sem dúvida, somos todos amigos da ética. Não conheço quem, em sã consciência, se sinta – ou,
pior ainda, se declare, publicamente – um “inimigo da ética”...
A qual ética, porém, devemos devotar a nossa sincera e profunda amizade? Pois “éticas”, consideradas como conjuntos de normas, formalizadas ou não, baseadas em valores considerados bons e
desejáveis, e que regem ou orientam o comportamento dos seres humanos no seu relacionamento,
há muitas, inúmeras. Variam na geografia e no tempo, conforme o grupo humano que a adota, e segundo a cultura dos povos. Mesmo as éticas mais arraigadas também não são imutáveis, podendo se
modificar com o passar das gerações e as evoluções culturais. Sabemos que há éticas definidas para
diversas instituições, para empresas, e mesmo para agremiações esportivas ou sociais, e tantas mais.
Sem querer relativizar tais valores, podemos constatar, por exemplo, que existem éticas – até
muito rigorosas – entre criminosos. Neste raciocínio, atrevo-me a mencionar que em nosso país, na
atualidade, uma das pessoas que se têm mostrado mais éticas é um antigo ministro de estado, um
todo poderoso homem de governo até há pouco tempo, e que hoje cumpre severa pena por seus
crimes, mas se recusa a auferir benefícios por não querer delatar o chefe máximo da quadrilha...
Ele cumpre rigorosamente a ética do seu bando!
Como entender e conceituar o comportamento humano, definir o certo e o errado, diferençar
o correto e o incorreto?
Incapaz de partir para grandes voos filosóficos ou metafísicos, pois minha formação é bem
mais rudimentar e positiva, oriundo que sou das chamadas “ciências exatas”, lembrei-me da velha
matemática, da famosa “teoria dos conjuntos”, que a gente representa desenhando aquelas bolinhas
que se interceptam, no chamado “diagrama de Venn”.
Neste modelo, talvez um tanto tosco, porém simples e de fácil compreensão, a orientação dos
comportamentos humanos se dá em três grandes conjuntos de valores e de normas, ou linhas de
ação: a moral, a ética e a lei.
Há respeitáveis correntes filosóficas que definem “moral” e “ética” como sendo a mesma coisa,
talvez sinônimos. Neste nosso modelo, entretanto, estabelecemos profundas distinções entre estes
dois conjuntos de valores e normas.
Nele, pensamos a “moral” como algo intrínseco ao ser humano, à sua consciência, à sua
noção íntima de certo e de errado, de bem e de mal, e que pode ter – ou não – um sentido mais
transcendente, próprio a cada indivíduo, correspondendo mesmo à sua relação com um poder ou
uma harmonia superior, absoluta, que rege a existência toda.
Por outro lado, a “ética” seria então um conjunto de valores e de normas, produto de uma
cultura, conjunto este escrito ou não, formal ou implícito, próprio a um grupo humano, regendo
o comportamento dos indivíduos daquele grupo na sua interação, buscando uma harmonia que
resulte no bem comum, no benefício para aquela coletividade, aquele grupo específico. Este grupo
terá qualquer dimensão que se defina, podendo ser um grupo profissional (legítimo ou até ilegítimo,
como é o caso dos bandidos), ou uma comunidade nacional, ou mesmo todo o gênero humano.
Ainda nesta nossa visão, “lei” é o ordenamento formal da comunidade, ou sociedade, geralmente
escrito, oriundo de entidades que, por delegação ou por usurpação de poderes, estabeleceram e
fazem cumprir tal ordenamento. Idealmente, a lei deve refletir uma ética e uma moral coletivas.
Voltemos ao nosso diagrama das bolinhas, que se interceptam, duas a duas, ou as três simultaneamente, havendo também, para cada uma, áreas exclusivas, sem interceptar qualquer outra.
O ideal é vivermos e atuarmos na região em que as três bolinhas (ou conjuntos) se interceptam.
Agiremos dentro da lei, conforme a ética e sem contrariarmos a moral. Podemos, entretanto, encontrar situações em que apenas duas bolinhas se interceptam. Há, por exemplo, ações que são morais
e éticas, porém contra a lei; ou legais e éticas (na ética específica de algum grupo) porém imorais;
ou legais e morais, porém contrárias a alguma visão ética peculiar. E também há casos em que o
procedimento atende apenas a um dos conjuntos de valores e normas, sendo contrário aos outros
dois. São inúmeros os exemplos, fáceis de encontrar na atual realidade de nosso país e do mundo.
Bem sabemos que tais conjuntos de valores e normas de conduta, mesmo quando saudáveis
e essencialmente bem intencionados, não são perfeitos, cabendo sempre o seu aprimoramento.
Que ações podem ser adotadas pelas sociedades no sentido de aperfeiçoar estes grandes conjuntos de valores e normas de comportamento, com o objetivo de melhor se atingir o bem comum?
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HOJE
FÓRUM DA COMISSÃO
PERMANENTE DA FUNDAÇÃO
ROTÁRIA
EXPOSITOR: GOVERNADOR
2007/2008 JOSÉ NELSON
CARROZZINO FILHO – RCRJ
JACAREPAGUÁ
MODERADOR: GOVERNADOR
2014/2015 PEDRO LOUREIO
DURÃO – RC DE COPACABANA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DA FUNDAÇÃO DOS SÓCIOS
DO ROTARY CLUB DO RIO
DE JANEIRO – ELEIÇÃO DO
CONSELHO DELIBERATIVO PARA
O BIÊNIO 2018/2019

PRÓXIMA REUNIÃO
DIRETOR DO ROTARY
INTERNATIONAL 1995/1997
JOSÉ ALFREDO PETRONI
RC SÃO PAULO – SUL
DISTRITO 4420
PALESTRA – “ÉTICA NO BRASIL
CONTEMPORÂNEO”

ANIVERSARIANTES
DA SEMANA
21 25 26 27 -

LUIZ WERBER BANDEIRA
MARCÍLIO MARQUES MOREIRA
ROBERTO LEVY
CLÁUDIA MARIA (esposa de
EDUARDO COSTA GARCIA)
28 - MARIZA (esposa de
GUSTAVO ALBERTO
TROMPOWSKY HECK)
28 - CANDIDO LUIZ MARIA DE
OLIVEIRA BISNETO

TEMPO DE SERVIÇO
EM NOSSO CLUBE
• ALEXIS CAVICHINI TEIXEIRA DE
SIQUEIRA - 22/11/06 – 11 ANOS
• EDUARDO MUNIZ WERNECK
- ASSOCIADO HONORÁRIO
- 23/11/16 – 1 ANO
• SÁVIO NEVES - 23/11/05 – 12 ANOS

DÓLAR ROTÁRIO
NOVEMBRO - R$ 3,24

Contando a nossa história
Transcurso da Reunião Plenária de 08 de novembro de 2017
Abertura
Depois das formalidades de praxe, o Presidente Sebastião Porto
deu início à sessão.

Protocolo

O Comp. Raphael José de Oliveira Barreto, Diretor de Protocolo
Adjunto, apresentou a Mesa da Presidência constituída, ao centro,
pelo Comp. Sebastião Porto – Presidente do RCRJ 2017/2018, à
direita pela Srª. Nora Ronai e pelos Companheiros Dora Sodré –
RCRJ São Conrado, José Carlos de Almeida Gouvêa e Francisco
Luiz Cavalcanti da Cunha Horta. À esquerda pelos Companheiros
Governador Guilherme Santos Barbosa – RCRJ São Conrado,
Ricardo Vieira Lima Magalhães Gondim, Helio Barata Soares e
Silvia Pontes.

“Atletas da Terceira Idade”
O Companheiro José Carlos Gouvêa apresentou as palestrantes
Companheira Dora Sodré – RCRJ São Conrado e a Srª. Nora Ronai.

Nora Tausz Rónai, é uma arquiteta, escritora e atleta de natação
brasileira. Nascida no território que hoje pertence à Croácia, Nora
nasceu numa família de judeus italianos e emigrou para o Brasil
em 1941.
Livros: Memórias de um lugar chamado onde, O roubo da
varinha de condão e outras histórias.
A Companheira Dora Sodré – Presidente do RCRJ São Conrado
proferiu interessante palestra sobre: “Atletas da terceira idade”.

Camisa da Ética
Ao término da excelente palestra o Presidente Sebastião Porto
presenteou a Srª. Nora Rónai com a camisa da Ética.
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Fundação Rotária – Doação
• JORGE COSTA DE BARROS FRANCO – para a ASSOCIAÇÃO
JESUS DE NAZARÉ 1 aparelho de som e 1 árvore de Natal.
• SRA. LORE É MARLIES por intermédio de CHRISTA BOHNHOF-GRÜHN – para a ASSOCIAÇÃO ORIGEM/AMORIM na Comunidade Amorim em Manguinhos 1 máquina de costura industrial
e uma de tricô.
• REVISTA ROTARY BRASIL – à ASSOCIAÇÃO JESUS DE NAZARE uma impressora profissional.
• RAPHAEL BARRETO – um violino infantil para o Projeto Uerê.

Bazar Natalino da Christa 2017 – Doações

Encerramento
O Presidente Sebastião Porto reiterando os agradecimentos,
ao som dos acordes do Hino à Bandeira, solicitou uma saudação
à Bandeira Nacional, encerrando a reunião.

Agradecemos a presença, voltem sempre!
Gov. Guilherme Barbosa, Dora Sodré, Sergio Misse, Renato
Cursino, Cibele Endringer e Graciete Endringer – RCRJ São
Conrado, Francisco de Souza Brasil – RC de Copacabana, Paulo
Sérgio A. Cruz – RCRJ Laranjeiras.

Convidados
Nora Ronai, Marcos Sodré, Eduardo Sodré, Maria Florentina,
Leonardo Souza, Renata Lima Rezende.

Recuperaram, ou foram levar nosso
abraço a outras unidades rotárias
Alice Cavaliere Lorentz – RCRJ Glória em 10/11, Carlos Vargas
Farias – RCRJ Glória em 10/11, Guilhermino Cunha – RCRJ Glória
em 10/11, José Renato de Miranda – RC Teresópolis em 31/10,
Paulo Maurício Macedo – RC de Copacabana em 06/11, Vera
Regina de Carvalho Silva – RCRJ Glória em 27/10 e 10/11, RCRJ
Leblon – Gávea em 07/11 e RCRJ Tijuca em 08/11, Silvia Pontes
– RCRJ Glória em 10/11.

Correspondência Recebida
Ao
Rotary Club do Rio de Janeiro
Companheiros
Em primeiro lugar nossos cumprimentos pelo excelente Boletim Eletrônico, rico em conteúdo, com ótimas ilustrações. É um
incentivo para que outros se preocupem com a Imagem Pública
de Rotary.
Nosso Clube mantem um modesto Blog, que está no site:
www.rotarybomfim.org.br
Saudações rotárias,
Luiz Carlos Félix
Presidente 1999/2000
RC Porto Alegre Bom Fim – Distrito 4680

• PAULO GUSTAVO LOUREIRO OURICURI – 3 garrafas de whisky
e 4 barras de chocolate.
• JORGE COSTA DE BARROS FRANCO – artigos para o Brechó.
• MARHIES LORE amiga de Christa Bohnhof-Grühn – roupas e
artigos para o Brechó.
• EDUARDO PRADO amigo de CHRISTA BOHNHOF-GRÜHN –
R$ 3.000,00.
• FRANCISCO PINHEIRO GUIMARÃES amigo de CHRISTA
BOHNHOF-GRÜHN – R$ 500,00.
• PAULO VALENÇA amigo de CHRISTA BOHNHOF-GRÜHN – os
pagamentos dos cachês da cantora Thais Motta e do pianista
Marcos Ariel.
• SIGRID STEINHÄUSER – garrafas de vinho, whisky e roupas
para o brechó.
• MAESTRO RICARDO ROCHA – amigo de Christa Bohnhof-Grühn doou 3 jogos de moedas das Olimpíadas 2016 do RJ.
• DOMINGUES E PINHO CONTADORES – R$ 1.000,00.
• GAIA SILVA ADVOGADOS – R$ 1.500,00

Companheiro em Destaque
O Companheiro Luciano Porto convida os Companheiros para
o lançamento do seu livro, “Inovação Social: no fluxo do progresso,
na Livraria Argumento do Leblon, no dia 30 de novembro, a partir
das 18 horas.

Notícias do Distrito

Presidente do RI
IAN RISELEY
Governador do Distrito 4570
HENRIQUE SAMPAIO FERREIRA
Presidente
SEBASTIÃO PORTO
Vice-Presidente
DULCE GRUNEWALD L. DE OLIVEIRA
Secretário Geral
PAULO CESAR TINOCO
Secretários Adjuntos
RICARDO FRANCO TEIXEIRA
FRANCISCO DE PAULA SOUZA BRASIL

ÚLTIMO BAZAR DE NATAL

1º Tesoureiro
EDUARDO COSTA GARCIA

29 e 30 de novembro – 14 às 20hs

2º Tesoureiro
PAULO SOBRINO MARQUES D’OLIVEIRA

O ROTARY CLUB DO RIO DE JANEIRO está promovendo o tradicional Bazar Beneficente Natalino da Christa.
A renda será destinada aos Projetos da Fundação Rotária e ao Projeto Ajudando
a Ouvir.
Teremos muitas novidades: artigos natalinos, bolos alemães de Natal, bebidas
finas, chocolates, artesanato, bijuterias finas, cosméticos, cartões personalizados, uma
variedade de lindos presentes,
Biscoitos especiais natalinos além do famoso brechó.
Venha degustar o delicioso Strudel de maçã e as famosas salsichas alemães com
chucrute.
CASA DE CHRISTA E ROLF BOHNHOF: Rua Stefan Zweig, 270 – Laranjeiras - Tel.:
2558-5095
Pedimos a colaboração de todos os Amigos e Companheiros através de brindes para serem revendidos ou doações em dinheiro, lembrando que as doações
revertem integralmente para os projetos sociais liderados pela Comp Christa.

Diretor de Protocolo
JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA GOUVÊA
Protocolos Adjuntos
JEANNE MARCIA P. VARGAS FARIAS
RAPHAEL JOSÉ BARRETO NETO

DIRETORES DAS
COMISSÕES PERMANENTES
ALICE CAVALIERE LORENTZ
Administração
CARLOS VARGAS FARIAS
Projetos de Prestação de Serviços
RICARDO VIEIRA LIMA GONDIM
Imagem Pública de Rotary
PAULO MAURÍCIO O. MACEDO
Serviços à Juventude
CHRISTA BOHNHOF-GRÜHN
Fundação Rotária
LUCIANO OZÓRIO ROSA
Relações Internacionais
SILVIA PONTES
Prevenção e Políticas Públicas
HÉLIO BARATA SOARES
Quadro Associativo
Diretor Conselheiro
JUAREZ MACHADO GARCIA
Presidente 2016-17
JORGE BRAGANÇA
Presidente Eleito 2018-19
HÉLIO BARATA SOARES

