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AA  PPRROOVVAA  QQUUÁÁDDRRUUPPLLAA  

                                                                          ((AArrttiiggoo  bbaasseeaaddoo  nnaa  ppaalleessttrraa  rreeaalliizzaaddaa  nnoo  RRoottaarryy  
CClluubbee  ddoo  RReecciiffee,,  nnoo  ddiiaa  0077  ddee  aabbrriill  ddee  22000055))  

AAllbbeerrttoo  BBiitttteennccoouurrtt  

wwwwww..aallbbeerrttoobbiitttteennccoouurrtt..ccoomm    

 

 

OO  RRoottaarryy  ffooii  ffuunnddaaddoo  eemm  11990055  nnuummaa  ééppooccaa  eemm  qquuee  aa  ppaallaavvrraa  eemmppeennhhaaddaa  
ttiinnhhaa  uumm  vvaalloorr  mmuuiittoo  ffoorrttee..  OO  qquuee  pprreevvaalleecciiaa,,  aacciimmaa  ddooss  ccoonnttrraattooss  eessccrriittooss  ee  
aassssiinnaaddooss,,  eerraa  oo  aaccoorrddoo  ddee  ccaavvaallhheeiirrooss,,  ccoomm  aa  úúnniiccaa  ggaarraannttiiaa  ddoo  ffiioo  ddee  
bbiiggooddee..  OO  qquuee  ssee  ddiizziiaa  ""aappaallaavvrraaddoo""  eerraa  ssaaggrraaddoo,,  sseeuu  ccuummpprriimmeennttoo,,  qquueessttããoo  
ddee  hhoonnrraa..    EErraa  oo  ccóóddiiggoo  ddee  ééttiiccaa  eemm  vviiggoorr  nnuummaa  CChhiiccaaggoo  ccoonnttuurrbbaaddaa  ppeellaa  
ccoorrrruuppççããoo  ee  ppeellaa  vviioollêênncciiaa..    

AAoo  ccoommpplleettaarr  sseeuu  pprriimmeeiirroo  cceenntteennáárriioo,,  ttaallvveezz  sseejjaa  aa  ééttiiccaa  aa  úúnniiccaa  ccooiissaa  rrííggiiddaa  
ddoo  RRoottaarryy..  EEmm  qquueessttõõeess  ddee  ééttiiccaa,,  oo  RRoottaarryy  éé  hhoojjee  oo  mmeessmmoo  ddee  11990055,,  qquuaannddoo  
ffooii  ffuunnddaaddoo  ppoorr  PPaauull  HHaarrrriiss..    AA  ééttiiccaa  eemm  RRoottaarryy  éé  uumm  pprriinnccííppiioo  qquuee  nnããoo  ppooddee  
tteerr  ffiimm,,  ee  éé  ggrraaççaass  aa  eelleevvaaddooss  ppaaddrrõõeess  ddee  ééttiiccaa,,  qquuee  oo  RRoottaarryy  cceerrttaammeennttee    
cchheeggoouu  aaooss  110000  aannooss  ee  aassppiirraa  mmaaiiss  110000  aannooss  ddee  ssuucceessssoo..  

NNããoo  ppooddeemmooss  aaffiirrmmaarr  qquuee  aa  PPrroovvaa  QQuuááddrruuppllaa  sseejjaa  uumm  ccóóddiiggoo  oouu  ttrraattaaddoo  ddee  
ééttiiccaa,,  ppooiiss  ssee  ttrraattaa  aappeennaass  ddee  uummaa  rreefflleexxããoo,,  uummaa  iinnddaaggaaççããoo,,  uumm  
qquueessttiioonnaammeennttoo  ssoobbrree  oo  qquuee  nnóóss  ppeennssaammooss,,  ddiizzeemmooss  ee  ffaazzeemmooss,,  nnaaddaa    mmaaiiss  
ddoo  qquuee  iissssoo..    

AA  PPrroovvaa  QQuuááddrruuppllaa  eessttáá  ppaarraa  uumm  ccóóddiiggoo  ddee  ééttiiccaa  aassssiimm  ccoommoo  uummaa  jjaannggaaddaa  
eessttáá  ppaarraa  uumm  ttrraannssaattllâânnttiiccoo..  UUmmaa  jjaannggaaddaa,,  nnaa  ssuuaa  ssiimmpplliicciiddaaddee  éé  ppeerrffeeiittaa,,  
nnããoo  aaffuunnddaa,,  ppooddee  ppaassssaarr  uumm  ttssuunnaammii  qquuee  eellaa  ccoonnttiinnuuaa  aa  fflluuttuuaarr..  JJáá  oo  mmaaiioorr  
ttrraannssaattllâânnttiiccoo,,  oo  mmaaiiss  ppeerrffeeiittoo,,  ccoommoo  ssee  ddiizziiaa  sseerr  oo  TTiittaanniicc  eemm  11991122,,  uumm  
nnaavviioo  iimmppoossssíívveell  ddee  aaffuunnddaarr,,  nnããoo  ppaassssoouu  ddaa  pprriimmeeiirraa  vviiaaggeemm..    

AA  ssiimmpplliicciiddaaddee  ddaa  PPrroovvaa  QQuuááddrruuppllaa  éé  ccoommoo  aa  jjaannggaaddaa,,  ffáácciill,,  ssiimmpplleess,,  nnããoo  tteemm  
nnaaddaa  aa  vveerr  ccoomm  ttrraattaaddooss  ccoommpplleexxooss,,  ppoorrqquuee  qquuaannttoo  mmaaiiss  ccoommpplleexxoo  éé  uumm  
ttrraattaaddoo,,  mmaaiiss  ddiiffíícciill  ddee  sseerr  aapplliiccaaddoo..    

AA  PPrroovvaa  QQuuááddrruuppllaa  ppooddee  sseerr  ccoommppaarraaddaa  aa  qquuaattrroo  ppeenneeiirraass  ddee  mmaallhhaass  
ddiiffeerreenntteess..    

PPeeggaa--ssee  ““TTuuddoo  oo  qquuee  ppeennssaammooss,,  ddiizzeemmooss  ee  ffaazzeemmooss””  ee  ccoollooccaa--ssee  nnaa  
pprriimmeeiirraa  ppeenneeiirraa::  ““ÉÉ  aa  vveerrddaaddee??””  PPeerrgguunnttaa  ssiimmpplleess,,  qquuee  nnããoo  aaddmmiittee  
ddiissccuussssããoo..    
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AA  ggeennttee  oouuvvee  ppoorr  aaíí,,  qquuaalliiffiiccaaççõõeess  ssoobbrree  aa  vveerrddaaddee..  JJáá  cchheeggaarraamm  aattéé  aa    
ddiizzeerr::  ””vveerrddaaddee  vveerrddaaddeeiirraa””..  TTooddaa  vveerrddaaddee  éé  sseemmpprree  iinnqquueessttiioonnáávveell,,  
iinnssooffiissmmáávveell,,  aabbssoolluuttaa,,  nnããoo  éé  ccoommoo  aaqquueellaa  mmúússiiccaa::  mmaammããee  eessttoouu  
lliiggeeiirraammeennttee  ggrráávviiddaa..  OOuu  eessttáá  nnããoo  eessttáá..  AAssssiimm  éé  aa  vveerrddaaddee..  OOuu  éé  vveerrddaaddee,,  oouu  
nnããoo  éé,,  nnããoo  eexxiisstteemm  mmeeiiaass--vveerrddaaddeess..    

AAggoorraa,,  eexxiisstteemm  pprrooffiissssiioonnaaiiss  qquuee  nnããoo  aacceeiittaamm  aa  PPrroovvaa  QQuuááddrruuppllaa,,  ppoorrqquuee  nnããoo  
ccoonnssiiddeerraamm  aa  vveerrddaaddee  ccoommoo  aabbssoolluuttaa..  PPoorr  eexxeemmpplloo,,  uumm  mmaauu  ppoollííttiiccoo,,  ppaarraa  oo  
qquuaall  aa  vveerrddaaddee  mmuuiittaass  vveezzeess  éé  ddeettuurrppaaddaa  eemm  ffaavvoorr  ddee  sseeuuss  iinntteerreesssseess  
ppeessssooaaiiss..  JJáá  ddiizziiaa  oo  ffaalleecciiddoo  sseennaaddoorr  RRoobbeerrttoo  CCaammppooss::  EEmm  ppoollííttiiccaa  oo  qquuee  
iinntteerreessssaa  nnããoo  éé  oo  ffaattoo,,  mmaass  aa  vveerrssããoo..  UUmm  ggeessttoorr  qquuee  mmaallvveerrssaa  ffuunnddooss  
ppúúbblliiccooss,,  eessssee  nnããoo  ccoommuunnggaa  ccoomm  aa  PPrroovvaa  QQuuááddrruuppllaa,,  jjáá  nnoo  sseeuu  pprriimmeeiirroo  
qquueessiittoo,,  ppoorrqquuee  hhoonneessttiiddaaddee  éé  ssiinnôônniimmoo  ddee  vveerrddaaddee..    

PPoorréémm,,  aa  vveerrddaaddee  aabbssoolluuttaa  mmeessmmoo,,  eessssaa  ppeerrtteennccee  aa  DDeeuuss,,  ppoossttoo  qquuee  aa  nnoossssaa  
ppeerrcceeppççããoo,,  lliimmiittaaddaa  ppeellooss  cciinnccoo  sseennttiiddooss,,  nnooss  ppeerrmmiittee  ccoonnhheecceerr  aappeennaass  uummaa  
ppaarrttee  rreellaattiivvaa  ddooss  mmiissttéérriiooss  ddaa  vviiddaa..    

PPaassssoouu  nnaa  pprriimmeeiirraa  ppeenneeiirraa,,  vveemm  aa  sseegguunnddaa  ppeenneeiirraa,,  ddee  mmaallhhaass  mmaaiiss  
eessttrreeiittaass::  ““ÉÉ  jjuussttoo  ppaarraa  ttooddooss  ooss  iinntteerreessssaaddooss??””..  EEuu  eennccaarroo  aa  jjuussttiiççaa  
ccoommoo  uummaa  ccooiissaa  qquuee  ddeevvaa  sseerr  sseemmpprree  oobbjjeettiivvaa,,  uummaa  rreellaaççããoo  ddee  ccaauussaa  ee  
eeffeeiittoo..  SSee  éé  jjuussttoo  eemm  ddeetteerrmmiinnaaddoo  aassssuunnttoo,,  tteemm  ddee  sseerr  jjuussttoo  ppaarraa  ttooddooss  ooss  
iinntteerreessssaaddooss..  SSee  vvooccêê  ccoonnssiiddeerraa  aa  jjuussttiiççaa  ccoommoo  aallggoo  ssuubbjjeettiivvoo,,  ccoommoo  aallggoo  
qquuee  nnããoo  sseejjaa  uummaa  rreellaaççããoo  ddee  ccaauussaa  ee  eeffeeiittoo,,  oo  qquuee  éé  jjuussttoo  ppaarraa  uunnss,,  ppooddeerráá  
nnããoo  sseerr  ppaarraa  oouuttrrooss..  OO  qquuee  eerraa  jjuussttoo  ppaarraa  HHiittlleerr  nnããoo  eerraa  jjuussttoo  ppaarraa  ooss  ppoovvooss  
ppeerrsseegguuiiddooss,,  oo  qquuee  eerraa  jjuussttoo  ppaarraa  ooss  iinngglleesseess  nnoo  tteemmppoo  ddee  GGaannddhhii,,  nnããoo  eerraa  
jjuussttoo  ppaarraa  ooss  iinnddiiaannooss..    

DDeeppooiiss  ddeessssaa  ppeenneeiirraa,,  vveemm  aa  tteerrcceeiirraa  ppeenneeiirraa::  ““CCrriiaarráá  bbooaa  vvoonnttaaddee  ee  
mmeellhhoorreess  aammiizzaaddeess??””  AAíí  eessttáá  aa  eessssêênncciiaa  ddoo  RRoottaarryy::  aa  ssoolliiddaarriieeddaaddee,,  aa  
mmúúttuuaa  ccooooppeerraaççããoo,,  oo  ccoommppaannhheeiirriissmmoo..  TTuuddoo  oo  qquuee  nnóóss  ffaazzeemmooss  ddeevvee  ssoommaarr..  
AA  ssoolliiddaarriieeddaaddee  uunnee,,  aa  ddeessaarrmmoonniiaa,,  oo  ddeesseenntteennddiimmeennttoo,,  sseeppaarraamm..  TTuuddoo  oo  
qquuee  ggeerraa  ddiivviissããoo  nnããoo  eessttáá  ddee  aaccoorrddoo  ccoomm  aa  PPrroovvaa  QQuuááddrruuppllaa..    

PPoorr  ffiimm,,  vveemm  aa  qquuaarrttaa  ee  úúllttiimmaa  ppeenneeiirraa::  ““SSeerráá  bbeennééffiiccoo  ppaarraa  ttooddooss  
iinntteerreessssaaddooss??””  EEssttaa  éé  aa  ffiinnaalliiddaaddee  ddoo  RRoottaarryy::  ggeerraarr  oo  bbeemm..  NNuummaa  ssoocciieeddaaddee  
eemm  qquuee  pprreevvaalleeccee  oo  eeggooííssmmoo,,  oo  eeggoocceennttrriissmmoo  ddaa  lleeii  ddee  GGeerrssoonn::  ssoouu  bbrraassiilleeiirroo,,  
ggoossttoo  ddee  lleevvaarr  vvaannttaaggeemm  eemm  ttuuddoo,,  ccaaddaa  uumm  qquueerr  ttiirraarr  pprroovveeiittoo  mmaaiioorr,,  
vvaannttaaggeemm  mmaaiioorr,,  nnããoo  iimmppoorrttaannddoo  ooss  mmeeiiooss,,  llíícciittooss  oouu  iillíícciittooss..  NNããoo  éé  iissssoo  qquuee  
aa  PPrroovvaa  QQuuááddrruuppllaa  pprreessccrreevvee..    

PPaassssoouu  nnaass  qquuaattrroo  ppeenneeiirraass,,  ppooddee  ffaazzeerr,,  ppooddee  aapplliiccaarr..    SSee  lleevvaarrmmooss  aa  PPrroovvaa  
QQuuááddrruuppllaa  ppaarraa  ttooddaass  aass  nnoossssaass  aaççõõeess,,  nnoo  ttrraabbaallhhoo,,  nnaass  rreellaaççõõeess  ffaammiilliiaarreess,,  
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nnaass  rreellaaççõõeess  ccoommeerrcciiaaiiss,,  tteerreemmooss  aa  cceerrtteezzaa  ddee  eessttaarrmmooss  sseemmpprree  aaggiinnddoo  
ccoorrrreettaammeennttee..  
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