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 D I R E T O R I A  2 0 2 1 - 2 0 2 2  NOSSA REUNIÃO  
 

A reunião de 26 de agosto foi mais uma dessas super
especiais, pois foi presencial. Um delicioso “happy hour”
onde se pode confraternizar entre os membros
presentes e conhecer outros brasileiros moradores da
Flórida. Aconteceu novamente no restaurante Chloe,
um agradável local em que se pode ter uma sala
exclusiva para o Rotary Club Boca Raton West! 

Além do mais, foi também comemorado o aniversário
do companheiro Aloysio Vasconcelos, o que é sempre
motivo de grande alegria para todos. Ele, por sua vez,
convidou alguns integrantes do BBG, todos muito
agradáveis e simpáticos, que enriqueceram as
conversas compartilhando seus conhecimentos e suas
lembranças. 

A Presidente Luciana Beuke, igualmente, convidou um
casal de amigos, sendo que ela, tendo sido rotariana no
Brasil por quase 15 anos, teve a oportunidade de falar
sobre alguns projetos sociais desenvolvidos por seu 
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      Happy Hour -  Chloe's Bistro



Presença
 

      0 %                                       5 0 %                                  1 0 0 %

 E D I Ç Ã O  0 9  -  A U G / 2 6 / 2 0 2 1   

AGOSTO LILÁS?  
 

Estamos no século XXI e violência doméstica
ainda existe. 

Me emociono e me revolto só em pensar que o
mundo se une na dor da perda de pessoas
queridas, levadas pelo inimigo invisível - COVID 19
- e ainda temos que nos acostumar a uma
contaminação visível, e que tem cura, fazendo
mulheres em volta do mundo sofrerem a dor do
desrespeito e da humilhação física e mental
provocada por seus parceiros e que lhes deixam
marcadas, muitas vezes para sempre!  

Quando paramos um minuto para pensar sobre o
agosto lilás surgem inúmeras perguntas… Como
surgiu? O que significa? É uma campanha para
educar mulheres? 

Voltemos à década de 70. Um movimento de
mulheres decidiu que a união do rosa+azul = lilás
seria a cor para representar a igualdade entre
mulheres e homens e que seria usado para a
campanha que iniciou a conscientização sobre a
violência doméstica contra a mulher. Porém, a
Campanha Agosto Lilás foi criada como parte da
luta que culminou com a Lei 11.340, sancionada
em 7 de agosto de 2006 – Lei Maria da Penha –
para combater e inibir os casos de violência
doméstica no Brasil e considerada legislação de
referência em todo o mundo no combate a esse
tipo de violência. O Brasil foi o 18º da América
Latina a adotar uma legislação para punir
agressores de mulheres.  
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antigo clube, na cidade de Sabará, em Minas
Gerais. 

Seguramente, seus relatos motivarão nosso
clube a colocar em prática algumas das
idéias que surgiram dessa descontraída
troca de experiências. 

Desse modo se desenrolou mais uma
reunião de companheirismo, confirmando a
importância da convivência interpessoal, ao
vivo, para o fortalecimento das amizades,
um dos mais relevantes princípios rotários.

Por Bernadete Zagonel

Visitante
 

Obrigada
 por sua Presença!

September
Basic Education and Literacy Month
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Mas afinal, quem é Maria da Penha?  

De acordo com sua biografia contada no site do
Instituto Maria da Penha, ela nasceu em Fortaleza (CE),
em 1945 e se formou em 1966, em farmácia
bioquímica. Casou-se em 1976, com um homem
colombiano e tiveram três filhas. Em 1983, Maria da
Penha foi vítima de dupla tentativa de feminicídio por
parte do marido, sendo atingida com um tiro nas
costas, enquanto dormia, ficando paraplégica. Na
ocasião, o marido declarou à polícia que tinha ocorrido
uma tentativa de assalto. Quatro meses depois, ele a
manteve em cárcere privado durante 15 dias e tentou
eletrocutá-la durante o banho.  

O primeiro julgamento ocorreu em 1991, oito anos
após o crime. O agressor foi sentenciado a 15 anos de
prisão, mas, devido aos recursos, saiu em liberdade.
Neste momento, Maria da Penha resolveu escrever o
livro SOBREVIVI… POSSO CONTAR! Anos mais tarde,
Maria da Penha ganhou uma ação contra o Estado que
precisou indenizá-la. Em 2006 foi implantada a Lei que
ficou conhecida pelo seu nome.  
Vamos entender melhor o que é a violência doméstica.
De acordo com o art. 5º da Lei Maria da Penha,
violência doméstica e familiar contra a mulher é
“qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe
cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou
psicológico e dano moral ou patrimonial”.  

A verdade é que devemos nos lembrar que o Agosto
Lilás é um marco e um símbolo da conscientização
necessária. Mas, deve ser enfatizada a importância da
denúncia, daí o lema “Se vir algo fale não fique calado”.
Cabe a nós não nos esquecermos que durante todo o
ano podemos e devemos estar em alerta para
qualquer sinal de violência e precisamos nos unir para
que o agressor seja identificado e o abuso termine...

Se comenta que em alguns casos a mulher abusada
fica na relação porque ela acredita que é amada e que
não vai acontecer mais uma vez, mas acontece!
Também há casos conhecidos que o poder aquisitivo
faz a mulher ficar na relação porque ela não estudou,
não se capacitou e depende financeiramente do
parceiro e, mais, o abusador cria motivos que sugerem
que a mulher deve continuar sendo abusada, porque
tem filhos, e na maioria dos casos o círculo vicioso
continua porque crianças seguem exemplos, vendo o
abuso no lar consequentemente se tornam em adultos
também abusadores.  

Em outros tantos casos a mulher espera muito e perde
a vida. Não é segredo que em todas as classes sociais.
O abuso acontece entre artistas,  entre famílias

renomadas e de alto poder aquisitivo, mas é na
pobreza e na falta de uma educação mais avançada
que a dependência da mulher se torna mais
frequente e a violência acontece. 

Alguns pontos devem ser mencionados, o agressor
faz a parceira se apaixonar, porque ele tem o
domínio sobre tudo, ele é tão bom no que faz que vai
convencer a pessoa envolvida de uma forma
carinhosa e gentil e ela está cega por um amor que
pensa existir, depois ele a convence que ela não
precisa de mais ninguém só dele, a família que era
dela não é tão boa, as amigas não são as que devem
estar ao seu lado, e depois quando já surgiu o
isolamento inicia se a maldade porque a vítima já se
tornou a propriedade do agressor.  

Se esta situação acontece com você ou com alguém
que você conhece, não se sinta intimidado.
DENUNCIE!!  

Poucas são as vezes que a mulher se liberta da
violência, se distancia e se reinventa, mas acredite,
algumas encontram no auge do desespero a razão de
viver e, então, conseguem refazer suas vidas. Por
estas e por tantas que ainda precisam acreditar que
existem saídas e que necessitam empoderar-se,
como águias que se recolhem e voltam refeitas,
foram criadas formas de ajuda que podem contribuir
para isso. Casas abrigo, assistência social, psicológica
e jurídica, centro de convivência infantil, prioridade
em projetos habitacionais, entre outros, são ações de
políticas públicas que existem e precisam ser
divulgadas.  

Peça socorro, ou denuncie! A violência contra a
mulher não tem desculpas. Juntas podemos
transformar pesadelos em histórias com final feliz.
Agosto Lilás nos lembra de que isso é possível. 
 

Por Ligia Assunção Llanos
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  Aconteceu!
 

Acontecimentos e Oportunidades do nosso Club! 
Danielle Buljan apresenta o programa Lady B às quartas-feiras às 11h00
na Rádio/TV Studios in Downtown Boca Raton (programa que fala sobre
moda, beleza e negócios). 

E nesta quarta-feira, 25 de agosto, fui entrevistada. 
Devo admitir que, embora tenha ficado lisonjeada com o convite, também
entendi que a responsabilidade seria grande - mas falar sobre uma das
Organizações mais conhecidas e respeitadas do mundo foi muito
prazeroso, fazer parte da maior família organizada que tem um olhar
atento para os serviços humanitários, e que procuram ir ao encontro das
necessidades da comunidade deixa-nos orgulhosos, por esta razão a
conversa de pouco mais de 20 minutos não foi perfeita porque quando se
faz ao vivo adquire-se uma transparência óbvia, porém não deixou de ser
gratificante. 

Este encontro-entrevista trouxe a oportunidade de falar rapidamente
sobre alguns pontos interessantes, foram mencionados projetos
marcantes como a poliomielite, a nossa campanha para ajudar o Haiti, e
fiz o convite para todas as pessoas que estavam conectadas a se juntar a
nós, Danielle me deixou super a vontade e permitiu que eu falasse sobre o
projeto Conexão Rotary trazendo mais oportunidades para o público
deste programa também nos prestigiar e conhecer mais detalhadamente
nosso Club e o Rotary Internacional, através das brilhantes entrevistas que
são realizadas em nosso programa. 

Tomei esta oportunidade como um presente e investi no assunto
“parceria” fiz um convite dirigido aos ouvintes para se tornarem
voluntários, oferecendo ponto de coleta para os brinquedos ou doações
em dinheiro pelo site ou nos ajudando em tantos outros afazeres que
requer nosso Projeto TOY DRIVE. 

As oportunidades batem à nossa porta e não devemos deixar passar,
porque entendo que quem não é visto não é lembrado e que unidos
somos mais fortes. 

Por Lígia Assunção  

 CANT INHO
DO

ROTAR IANO
 
 

VAN IA  AMORIM
ANUNC IOU  QUE  O

PROJETO  DA
FE IJOADA ,  POR  ELA

COORDENADO ,  DEVERÁ
ACONTECER  NO  

D IA  9  DE  OUTUBRO .
-----------  

Nossa Próxima Reunião 
 SET/02 

Conheça nossos projetos!
Não perca!

Para participar das nossas reuniões
Click na foto (Zoom)

https://us02web.zoom.us/j/82654778393?pwd=eXhrYmlzWWRCRDdBbmRTNWQ0a2w3Zz09#success


  Anota Aí!
 

 E D I Ç Ã O  0 9  -  A U G / 2 6 / 2 0 2 1   

 
RLI Online Session 3.4  

Rotary Foundation Grants 
Wednesday September 01, 2021

 10:00 AM - 11:30 AM
Register DACdb 

    Speaker:  Carl Treleaven
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O Programa Conexão Rotary de 30 de agosto terá a entrevista da Advogada IRMA
SUELI ORICOLLI, pós-graduada e especialista em Direito Administrativo, Direito
Constitucional e Direito em Telecomunicações. 

Aposentada, atua como advogada voluntária em diversas entidades, em especial na
Associação de Senhora de Rotarianos de Londrina e na Coordenadoria Distrital das
Associações de Senhoras de Rotarianos do Distrito 4710. 

Há 25 anos, foi admitida no Rotary Club de Londrina Cinquentenário (19/05/1996), na
classificação Direito – Telecomunicações, onde exerceu todas as funções de um
clube de Rotary tendo sido, inclusive, a primeira mulher eleita presidente pelo Rotary
Club Londrina Cinquentenário, em 2000. 

Irma Sueli tem um histórico profissional dos mais interessantes. Participou de diversas
entidades por todo o Brasil, sendo a primeira presidente do Comitê Jurídico Nacional
das Empresas Prestadoras de Serviços Celulares do Brasil - ACEL, onde recebeu
homenagem especial pelos serviços prestados às telecomunicações brasileiras. Foi
também presidente da Business Professional Women – BPW Londrina, entidade
internacional com representatividade na ONU, UNESCO e possui vários artigos
jurídicos publicados na revista da entidade. 

Na vida rotária, sua atuação Distrital foi iniciada em 1998, como 2ª Secretária da
Governadoria. Na gestão 2004-05 atuou na Comissão de Serviços à Comunidade; foi
Governadora Assistente nas Gestões 2008-09 e 2009-10. Também em 2010,
Instrutora de Treinamento para Governadores Assistentes e Secretária Geral da XXII;
XXV; XXVI e XXVIII Conferências Distritais. Foi Secretária Geral da Governadoria na
Gestão 2015/2016.Organizou Conferências Distritais, participando da equipe como
membro ou como Coordenadora. Governadora 2016-17 com o lema “ROTARY A
SERVIÇO DA HUMANIDADE”. Secretária do Colégio de Governadores, Gestão 2017-
18 Instrutora Distrital na Gestão 2018-19. Coordenadora de Capacitação na Gestão
2019-20 e Gestão 2020-21. 

Irma Sueli Oricolli é uma desbravadora e dentre os reconhecimentos por seus feitos
notáveis na vida pessoal, profissional e rotária, recebeu muitas honrarias e
homenagens, ela realmente impressiona, sua história de vida foi transformada em
conto pela escritora Marcia Moreira, integrando livro lançado na Bienal Internacional
do Livro, em São Paulo, em 2013. 

O Conexão Rotary trás mais uma Rotariana Notável e você é nosso convidado!



VISIT US
 rotarybocaratonwest.org 

RotaryBocaRatonWest

instagram.com/rotarybocaratonwest/ 

RCBocaRatonWest

RotaryClubofBocaRatonWest
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 Boletim Editor: Dini Heizer

AGENDA 
DE SETEMBRO

COMEMORAÇÕES
DE SETEMBRO

Rotary Boca Raton West

https://us02web.zoom.us/j/82654778393?
pwd=eXhrYmlzWWRCRDdBbmRTNWQ0a2w3Zz09#success

 Aniversário 
12 - Luciana Beuke 

 2 – Conheça nossos projetos
        Membros do Clube     

 9 - Palestra: 7 recursos da     
       Inteligência Emocional para   
       lidar com a crise 
       Deise Machado e Sidney Afonso 
   
16 - Celebração da Independência 
        do Brasil
        Várias organizações

23 - Bolívia Cleft Lip and Palate 
        Clinic  Project ( Reunião em 
        Inglês) 
        Ruth Bowling

 30- Work Hard, Play Hard  
       Happy Hour        

 Basic Education and
Literacy Month

https://www.rotarybocaratonwest.org/
https://www.rotarybocaratonwest.org/
https://www.rotarybocaratonwest.org/
https://www.facebook.com/RotaryBocaRatonWest/
https://www.instagram.com/rotarybocaratonwest/?hl=en
https://www.instagram.com/rotarybocaratonwest/?hl=en
https://twitter.com/RCBocaRatonWest
https://www.youtube.com/c/RotaryClubofBocaRatonWest
https://issuu.com/rotarybocaratonwest/docs
https://us02web.zoom.us/j/82654778393?pwd=eXhrYmlzWWRCRDdBbmRTNWQ0a2w3Zz09#success

