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POR MEIO DO ROTARY, JOVENS
DE ALGUMAS FAVELAS DO RIO
DE JANEIRO ENCONTRARAM

UMA MANEIRA DE CANALIZAR
SUA ENERGIA E A CHANCE DE

GANHAR UM OURO OLÍMPICO 
 

Trinta e quatro jovens, com idades entre 16 e 21 anos,
sentam em círculo nos tatames onde treinam
semanalmente. A princípio um pouco tímidos, aos
poucos eles começam a contar sobre a vida antes do
Força Jovem Judô. 

Lucas Ferreira, que mora no Morro da Mangueira, uma
comunidade do Rio de Janeiro, é o primeiro a falar. 

“Antes de começar a praticar judô, com somente oito
anos eu vagava pelas ruas em más companhias", diz ele,
que agora tem 20 anos e está casado.

Com um sorriso acanhado, Renan Alves, de 19 anos,
que pratica judô desde os 10, começa a falar 
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 Judô dá vida nova a jovens
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rapidamente: “Quando eu era criança, pensava
que me tornaria uma pessoa ruim, como um
traficante. O Força Jovem Judô abriu portas para
mim, me mostrando que eu poderia ser uma
pessoa do bem e competir pelo meu país”, diz ele,
que é professor na creche da comunidade em que
ele e Lucas vivem. 

Renan e Lucas estão entre os 300 estudantes das
favelas da região que treinam semanalmente com
a equipe do Força Jovem Judô, apoiados pelo
Rotary Club do Rio de Janeiro-Mercado São
Sebastião. O rotariano e treinador João Luiz
Miranda, juntamente com seus assistentes,
trabalhou muito na formação de uma equipe
coesa. E, nesse processo, mostrou a esses jovens
que existe vida fora da violência e do crime que
eles vivenciam diariamente nas suas
comunidades.

Antes de se tornar treinador, Miranda trabalhou
na Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Em 1998,
participou de um programa para tirar crianças e
adolescentes das ruas. Mas ele estava frustrado.
“Eles acabavam voltando para a mesma situação;
o programa parecia não estar funcionando",
lembra.

No ano seguinte, ele pediu ao seu supervisor se
poderia lançar um programa esportivo na sede da
Guarda Municipal. A iniciativa, que começou com
apenas três estudantes, cresceu rapidamente.
Atualmente, a equipe treina nas instalações do
time de futebol Clube de Regatas Vasco da Gama,
um grande apoiador do programa. Os membros
mais jovens da equipe, com idades entre 3 e 13
anos, praticam em uma igreja próxima.

Esperança Olímpica

Vitória Pinheiro treina diariamente com a equipe
por uma chance de competir nos Jogos Olímpicos
de 2020. Ela afirma que o Força Jovem Judô ajudou
a concentrar sua energia negativa no alcance de
um objetivo positivo. Além da equipe de judô, ela
também participa do Interact Club do Força Jovem
Judô-CFC, patrocinado pelo Rotary Club do Rio de
Janeiro-Mercado São Sebastião.

Vitória Pinheiro confessou que “era muito rebelde 

e não queria ouvir ninguém”. Após conquistar o
terceiro lugar em um campeonato nacional de
judô, ela decidiu que queria mais.

João Luiz afirmou que a medalha de ouro no
judô feminino conquistada nos Jogos Olímpicos
de 2016 por Rafaela Silva, que cresceu na
famosa favela Cidade de Deus, mostrou à
equipe que tudo é possível: “É muito gratificante
ver esses jovens se tornarem campeões
estaduais, nacionais e olímpicos", disse ele com
orgulho.

A equipe do Força Jovem Judô venceu o
campeonato estadual duas vezes e ainda era a
campeã em 2016. A equipe também venceu um
campeonato mundial e, no ano retrasado, cinco
atletas competiram no Campeonato Brasileiro
em Brasília, conquistando medalhas de ouro,
prata e bronze.

Por Roberto Torquato e Maureen Vaught, com base em
matéria publicada pela revista Rotary Brasil

Renan Alves, também morador do Morro da
Mangueira, afirma que a equipe do Força Jovem Judô

mudou completamente sua vida. Ele agora é professor
em uma creche patrocinada pelo Rotary Club do Rio de

Janeiro-Mercado São Sebastião. 

Renan Alves

Foto da Capa:
Mais mulheres jovens estão entrando para
equipes de judô no Brasil e vencendo
campeonatos. Da esquerda para a direita: Karine
Andrade, medalha de ouro do campeonato do Rio
de Janeiro; Karla dos Santos, campeã nacional em
2015; Isabel Silva, segunda colocada no
campeonato mundial de 2013; e Helena Miranda,
medalha de bronze no campeonato nacional e
filha do treinador João Luiz Miranda.
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 Aconteceu

 Wine Tasting - Fundraiser 
 

A confraternização, as boas relações e as ações em
virtude do próximo são parte da nossa missão
enquanto rotarianos. 
A nossa união está sempre em foco, em todos os
momentos da nossa vida rotária. 
É notório que o que faz o Rotary ser uma organização
diferente de outras organizações é que cada um de
nós, mesmo caminhando por avenidas diferentes,
sempre estamos visualizando o mesmo ideal. 

E nesta sexta-feira, durante o aconchego familiar na
residência da nossa atual Presidente Luciana Beuke,
apreciamos uma mesa farta não só de especiarias e
vinhos especiais, bem como um encontro daqueles que
não queremos que se acabe, onde a disputa fica por
conta de quem não quer ir embora, tanto que
ultrapassamos a noite da sexta para a madrugada de
sábado… 

O que me faz lembrar nosso fundador Paul Harris que,
em inúmeros pronunciamentos, caracterizou o
companheirismo como “algo maravilhoso que
ilumina as sendas da vida e espalha alegria. É a
pedra fundamental sobre a qual o Rotary foi criado”. 

Isso é o que ocorre cada vez que temos encontros na
“Casa Branca”. 

Em nosso clube temos criado uma amizade sincera, leal
e a compreensão mútua que reflete positivamente
nestes momentos que vêm acontecendo sempre que é
possível termos encontros presenciais. 
E sentimentos de afeto solidário, de carinho,
amabilidade, compreensão e solidariedade foram
notados por todos os participantes do encontro nesta
sexta-feira, 26 de setembro. 

E a idéia fantástica da nossa anfitriã, “wine tasting”,
transformou este momento prazeroso de
confraternização e que também celebramos o
aniversário dela em fundraiser, foi o ponto alto da
noite. 

A idéia original era estarmos juntos e celebrarmos o
aniversário de Luciana na família “Rotary Club of Boca
Raton West , a noite começou duvidosa por conta de 

uma tempestade enorme que caia em Coral Springs,
mas família rotária não tem medo das chuvas que o
“fall” nos traz todos os anos, e ali, na Casa Branca,
aos poucos, fomos chegando. 

Alguns amigos pessoais do Casal Beuke, O Casal
Angulo e o Casal Casanova, certamente saíram de lá
impactados com as risadas e o bom relacionamento
desta família diferente e agradável. 

O Casal Heizer estava em seu costumeiro humor de
piadas e observações que levavam a todos às
gargalhadas, A Vera Schafer, que sempre nos traz
novas ideias aliadas a grandes realizações, feliz e
alegre.
Bernadete Zagonel, com seu olhar minucioso e
cortez, conversou animadamente com Vera e
Luciana, O Aloysio Vasconcellos, com sua voz macia
e atenciosa, fez observações lindas sobre a noite,
além de ter sido o ganhador da rifa. 
Francisco Pessoa, que demonstra momentos de
profunda admiração entre ele e nosso Fundador
Douglas. O afeto ali existe e não precisa nem de
legenda , ele fez as “palhaçadas” usuais esperadas
por todos que o apreciam. 
O Casal Blakely, ele amistosamente, Mr. Beulke e
Mr. LLanos detiveram-se entre a “star dos
encontros”. A animada ZOE, a "dog" que faz
qualquer um se encantar, porém não ganhou ainda
o coração da nossa Vice Presidente Dini. 

Somente este tempo juntos já teria sido super,
nestes tempos que o “inimigo invisível", Covid 19
ainda nos assusta, porém o companheirismo nos
leva também a atuar com abnegação em prol da
execução dos objetivos que conduzem ao bem-estar
e à felicidade da comunidade à qual pertencemos, 
enriquecendo e provendo o Rotary por meio do
trabalho e dedicação ao próximo. 
Luciana transformou nossa noite em “ Wine Tasting
- Fundraiser”, envolvendo-nos no projeto que cria
mudanças positivas em nossas comunidades e foi
um sucesso! Todos puderam participar e
compraram a rifa do vinho preferido e o Aloysio,
contra as minhas expectativas, porque eu é quem
gostaria de ter ganho a “botelha do vinho rose”, foi o
sortudo. 

A noite só não foi 100% perfeita porque alguns
amigos de nosso grupo seleto não puderam
participar. Sentimos muito a falta da carismática
Vania Amorim, seu "husband", Robert e seu amado
filho Nickolas. Lúcia Notare e seu divertido esposo. 
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    Lígia Cabral Assunção   

O Conexão Rotary tem o privilégio de fechar o mês de setembro
com chave de ouro, entrevistando a Governadora Adriana de La
Fuente, ela que foi a primeira mulher eleita presidente de seu
Rotary Club Plateros Centro Histórico e primeira Governadora
mexicana do Distrito 4170, 2008-2009 do Rotary International. 

Adriana de La Fuente possui Bacharelado em Interpretação
Simultânea e Diploma em Etimologia, Latim e Terminologia
Aplicada, pelo Centro de Estudos Superiores em Línguas do México.
É também intérprete e tradutora em vários idiomas. Sua vida
rotariana é notória, pois além de ter sido eleita a primeira mulher
presidente em seu clube é a primeira governadora do distrito 4170
no México, também foi a primeira mulher da Zona 25 A, Líder de
Treinamento na Assembleia Internacional do Rotary Internacional e
Vice-Presidente da Zona 25 A, do Instituto de Liderança Rotary. 

Adriana tem o espanhol como seu primeiro idioma, mas aceitou
nosso convite para falar em português sobre assuntos relevantes e
sobre o Impacto do Rotary nas sociedades do futuro,
demonstrando que seu coração rotariano, gigante, não conhece
fronteiras

Destacamos aqui alguns títulos e honrarias. 
* Doadora Extraordinária à Fundação Rotária. 
* Observadora e Delegada Votante em 5 Conselhos de Legislação. *
Representante do Presidente Mundial em 13 ocasiões. 
* Coordenadora Geral do Instituto Rotary da Zona 25 A, México
2020. * Membro da Comissão Mundial “Mulheres no Rotary”. 
* Primeira Diretora Mulher da Zona 25 A no Quadro Mundial do
Instituto de Liderança Rotary (RLI). 
 * Membro do Comitê Organizador da Convenção Internacional em
Melbourne, Austrália 2023, convidada pela presidente indicada
Jennifer Jones e indicado pelo presidente Shekhar Mehta, e é Atual
vice-presidente mundial do Rotary Leadership Institute. 

O Conexão Rotary vem buscando ultrapassar fronteiras e tem
apresentado verdadeiros mestres da nossa família rotariana.
Continue nesta conexão.

 A
driana de

La Fuente 
Janne e o George. E o nosso amigo da Lei Paulo  Klimick
e esposa.   
Certamente, o "Wine Tasting" não poderia deixar de ser
uma idéia brilhante que deu certo e que nos deu a
oportunidade de contribuir para a Campanha END
POLIO NOW. Esta noite nos deixou a certeza que é
possível fazer o bem de maneiras diversas. 

Aproveitamos uma noite chuvosa e fizemos algo que
não foi por obrigação e, sim, que nos deu muito prazer,
cujo sucesso refletirá em nossas vidas porque fazer o
bem a outros nos transforma e nos traz paz. Acredite!
Aqui, já estou querendo saber qual será a nossa
próxima missão solidariedade e quem será nosso
próximo anfitrião. 
Agradecimentos ao Casal Beuke que tem mostrado que
uma família pode ser moldada com carinho e ação e nós
somos gratos por fazer parte da família diferente,
agradável e solidária que é nosso Club. 

Por Ligia Assunção
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  Nossa
Reunião

 Em certas ocasiões, nossos encontros são feitos em
inglês, e o desta quinta-feira, dia 23 de setembro,
aconteceu dessa maneira. A razão foi simples e óbvia,
pois a palestrante do dia foi a americana Ruth
Bowling, que veio falar sobre o projeto Projeto de
Clínica de Fissura labial e palatina da Bolívia (Bolívia
Cleft Lip and Palate Clinic Project). Ela iniciou explicando
algumas das dificuldades enfrentadas pelas crianças
que possuem esse tipo de problema em diversos
aspectos, como, por exemplo, a dificuldade para se
alimentar. 

Como parte de sua apresentação, Ruth trouxe um
pequeno vídeo mostrando diversas situações onde
aparecem crianças que passaram pela referida
cirurgia, e os efeitos positivos conquistados por elas e
também por suas famílias, além de mostrar
depoimentos de profissionais que trabalham
voluntariamente no projeto.

Trata-se de um Global Grant Project, que vem sendo
realizado em diversos países como México, Peru e
Bolívia em que, além de promover as cirurgias de
lábio leporino, devolvendo os sorrisos e a alegria às
crianças e suas famílias, ainda auxilia as famílias com
hospedagem, alimentos, água e materiais médicos.
Ressaltou a importância de um trabalho conjunto com
diversos clubes de Rotary, englobando voluntários em
distintas áreas como médicos, enfermeiros,
terapeutas, entre outros. 

Diversas fotos foram mostradas do trabalho sendo
realizado nesses três países, envolvendo, sempre,
parceiros de diferentes clubes de Rotary. Uma
apresentação emocionante e marcante pelo
envolvimento da palestrante Ruth Bowling! 

Terminada a palestra, o companheiro Douglas
perguntou se o projeto já está sendo feito no Brasil, e
ela respondeu que não, mas que, dependendo do
interesse de nosso clube, poderá ser desenvolvido
posteriormente, o que entusiasmou vários dos
membros presentes. 

Por Bernadete Zagonel

  Anota Aí!
 

COMPRE UM PRESENTE ONLINE E NOS ENVIE SE

VOCÊ NÃO NÃO PUDER IR AO NOSSO EVENTO

Compre no Amazon para sua
conveniência!

Here is the Toy Drive  Amazon List:
https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/
2Q4OYU5Q4USB3?ref_=wl_share

Visitante
 

Obrigada por sua Presença!

 Outubro, 7
Kick Off Party!

 
Vamos dar o start do nosso Toy Drive

Traga um brinquedo novo e
desembrulhado! 

https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/2Q4OYU5Q4USB3?ref_=wl_share


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

13 - Board Meeting 
   
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

