EDIÇÃO 17 - OCT/21/2021

Bill Gates, cofundador e copresidente da Fundação Bill e Melinda Gates
DIRETORIA 2021-2022

Presidente: Luciana Beuke
Vice-Presidente: Dini Heizer
Presidente Eleito: Aloysio Vasconcellos

A HISTÓRIA DA VACINAÇÃO
DOIS MIL ANOS DE INOVAÇÃO DÃO
AO MUNDO UMA DOSE DE
ESPERANÇA

Presidente Anterior: Vânia Amorim
Secretária: Bernadete Zagonel
Tesoureira: Vera Schäfer
Diretores:
- Angélica Blakely
- Douglas Heizer - DGN 2023-2024
- Francisco Pessoa

Presidente RI: Shekhar Mehta
Governador Distrito 6930: Michael
Walstrom

Pesquisadores estimam que, desde 1963, as vacinas
preveniram cerca de 10 milhões de mortes que
poderiam ser causadas por doenças. Os associados
do Rotary conhecem bem o poder da imunização: a
vacina oral ajudou a reduzir os casos de poliomielite
em 99,9% desde 1988, e hoje o vírus selvagem
permanece endêmico em apenas dois países. Agora,
à medida que as vacinas contra a covid-19 são
distribuídas pelo mundo, a experiência e os
conhecimentos adquiridos pelo Rotary e seus
parceiros na Iniciativa Global de Erradicação da Pólio
têm ajudado a proteger as comunidades da
pandemia.
Os associados do Rotary estão se envolvendo no
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apoio à vacinação contra a covid-19 das mesmas
maneiras que trabalham para acabar com a pólio:
aumentando a conscientização em suas comunidades,
apoiando os profissionais de saúde, combatendo a
desinformação e hesitação vacinal, e defendendo a
distribuição justa e igualitária das vacinas em
comunidades vulneráveis. Os clubes podem fazer
parcerias com agências de saúde locais e, quando
possível, com nossos parceiros na erradicação da pólio,
OMS e Unicef, no âmbito nacional.
A Semana Mundial de Imunização, celebrada todos os
anos na última semana de abril, terá grande
importância este ano. Enquanto esperamos que as
vacinas detenham a pandemia de covid-19,
relembramos
a
fascinante
história
desses
medicamentos que salvam vidas.
Erin Biba é jornalista científica cujo trabalho apareceu em
Scientific American, Wired, the Daily Beast, Popular Science
e BBC.
Artigo extraído da edição de abril de 2021 da revista
Rotary.

A doença
A poliomielite é uma doença
altamente infecciosa e afeta
principalmente crianças menores de
cinco anos de idade.
O vírus da pólio, geralmente contraído
pela ingestão de água contaminada,
ataca o sistema nervoso e pode levar
à paralisia. Embora não haja cura, a
pólio pode ser prevenida pela vacina,
que foi usada pelo Rotary e seus
parceiros para imunizar mais de 2,5
bilhões de crianças no mundo inteiro.
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Nossa
Reunião
 reunião desta quinta, 21 de outubro, foi bem
A
diferente, alegre e eu poderia dizer muito
prazerosa.
Nossa Presidente, a princípio não estaria
presente porque estava viajando, porém exímia,
cautelosa e curiosa visitou a reunião, e ficou,
porque se encantou com o tema brilhante trazido
pela nossa Vice Presidente Dini Heizer.
Dini decidiu fazer uma reunião - “sabatina”, mas
não necessariamente difícil ou preocupante, o
título era companheirismo e eu até pensei que
íamos falar sobre o tema muito interessante e
apropriado dentro dos Rotary Club.
A título de meditação, a reunião foi iniciada por
um vídeo do Youtube - impressionante e intenso.
(You Raise Me Up Martin Hurkens).
Depois fomos surpreendidos com uma idéia
genial, ela trouxe uns jogos bem interessantes,
onde ela fazia a pergunta sobre diversos
momentos
do
Rotary,
curiosidades
e
ensinamentos valiosos sobre a história rotariana.
Cada participante escolhido, tinha que responder
ou dizer o que sabia sobre o que ela mencionava.
Estávamos só em mulheres a princípio, porque o
Aloysio Vasconcellos não conseguiu entrar na
reunião, perdeu uma boa oportunidade de
apreender ou ser lembrado de fatos legais.
No meio da Reunião, o Francisco Pessoa, que
caminhava seus dogs e queria participar ao
mesmo tempo deu o ar da graça, certamente
sentiu o privilégio de ser o único varão presente.
A realidade é que de vez em quando é preciso
recapitular a história, ter mais informações e
reavivar os créditos desta instituição. Dini Heizer
obrigada pela descontração, Luciana Beuke

obrigada pela atenção nem a viagem te tirou do
foco, Angélica Blakely sempre atenta e com as
respostas certeiras, Vera Schafer respondeu
corretamente, a Vânia Amorim muito atualizada
a memória não falhou, a Lígia Assunção foi
privilegiada, a pergunta foi fácil e até soube uma
resposta da convidada Veneza de Almeida.
Nem vimos a hora passar, e ainda deu tempo de
detalhes sobres as festas futuras mencionar.
Companheirismo é isso - descontração e união e
também forma de estudar sem pressão.
By Ligia Assunção.
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O Boca Raton Toy Drive está
comemorando 15 anos de
aniversário!
E para celebrar isso, está
sendo vendido este
Ornamento de Natal
maravilhoso!
Compre para celebrar
conosco e apoiar esta causa
tão bonita!
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Anota Aí!
Dictionary Project
Lígia Cabral Assunção
E no dia 25 de outubro, o Conexão Rotary traz em entrevista uma
pessoa muito especial e que tem um romance com o Rotary Club
desde criança, mesmo antes de saber da importância do Rotary na
vida da comunidade.
Vale lembrar que Paul Percy Harris, quando decidiu juntar-se a
outros amigos e fundou o Rotary Club, tinha em mente agregar
pessoas que pudessem ter tolerância, respeito e confiança, ou seja,
companheirismo – a essência e a razão de pertencermos à família
do Rotary, sobre companheirismo que DIMAS CABRAL vai
compartilhar.
Terceiro filho de Antônio Cabral, o policial conhecido como
“indigesto” por suas severidade e disciplina, e de Genny Cabral – a
primorosa costureira dona de uma permanente doçura, Dimas
conheceu o companheirismo ainda muito cedo, na infância
recheada de emoções e de boas memórias.
O Rotary Club de Santos onde DIMAS é um associado, vem
mantendo este projeto há mais de 75 anos, trazendo o
conhecimento e demonstrando a importância do relacionamento
de amizade, onde o escolhido faz a diferença entre seus colegas
por ser um ajudador e, para as crianças, uma lição de vida muito
importante: o voto deve ser feito com consciência e sabedoria,
demonstrando que os futuros homens e mulheres aprendem nesta
fase escolar o que é ser um cidadão de bem e os fundamentos de
companheirismo, valores para uma vida.
Nas páginas do livro da celebração dos 90 anos do clube, consta a
história do aluno do colégio da periferia santista – Dimas, o menino
que aos 9 anos de idade, recebeu a medalha de “Melhor
Companheiro” da Escola Pública do Jardim São Manoel e que, 40
anos depois, recebeu o PIN (broche) com símbolo do Rotary Club,
coincidentemente, pelas mãos do cirurgião dentista Dr. Lamartine
Lélio Busnardo que, há 46 anos, foi um dos Rotarianos envolvidos
na premiação de sua infância.
São experiências como a do convidado que nos leva a crer que
pertencer a família rotariana é um privilégio, e o nosso programa
continua compartilhando estas histórias com você.

Wednesday - October 27, 2021
09:00 AM - 12:00 PM
Os interessados, falar com Dini

Não Haverá Reunião nesta
Quinta-feira (10/28)
Será transferida para a nossa domiciliar
na Sexta-feira na Casa Branca
(Festa da Fantasia)

Boca Raton Toy Drive Fest
Wednesday - November 02, 2021
5:30 PM - 7:30 PM
Crazy Uncle Mikes's
6450 N Federal Hwy - Boca Raton - FL - 33487

Foundation Grants Seminar
Saturday November 13, 2021
09:00 AM - 12:00 PM
Keiser University
9400 SW Discovery Way - Port St Lucie, FL 34987

Boca Raton Toy Drive

DIMAS
CABRAL

Sunday - December 12, 2021
10:00 AM - 3:00 PM
Sugar Sand Park
300 S. Military Trail - Boca Raton, FL 33486
COMPRE UM PRESENTE ONLINE

Compre no Amazon para sua conveniência!
Here is the Toy Drive Amazon List:
https://www.amazon.com/hz/wishlist/ls/2Q4OYU5Q4USB3?
ref_=wl_share
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COMEMORAÇÕES
DE OUTUBRO

AGENDA
DE OUTUBRO
Community Economic
Development Month
7 – Toy Drive Kick Off Party

Aniversários

14 - Visita Oficial do Governador
Michael Walstrom

17 - Dini Heizer

(Reunião em Inglês)

19 - Angélica Blakely

21- Companheirismo - Reunião
interativa de companheirismo,

Aniversário de Casamento

12 - Vânia & Robert

amizade e troca de idéias e
ideais rotários
28 - Não haverá reunião

VISIT US
rotarybocaratonwest.org
RotaryBocaRatonWest

(Transferida para o dia 29)
29 - Work Hard, Play Hard
Happy Hour
Festa da Fantasia na Casa
Branca

instagram.com/rotarybocaratonwest/
RCBocaRatonWest
RotaryClubofBocaRatonWest
Rotary Boca Raton West
https://us02web.zoom.us/j/82654778393?
pwd=eXhrYmlzWWRCRDdBbmRTNWQ0a2w3Zz09#success

Boletim Editor: Dini Heizer

