EDIÇÃO 23 - DEC/09/2021

Festa de Natal 2021

DIRETORIA 2021-2022

Presidente: Luciana Beuke
Vice-Presidente: Dini Heizer
Presidente Eleito: Aloysio Vasconcellos
Presidente Anterior: Vânia Amorim
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O NOSSO NATAL “GREGO”!
O Natal é noite de sonhos. Para as crianças é a noite
que o Papai Noel vem visitar as residências e deixar os
presentes que foram pedidos através de cartinhas ao
bom velhinho.
Há muito, muito tempo, na noite de Natal, existiam três
árvores junto do presépio: uma tamareira, uma oliveira
e um pinheiro. Ao verem o Menino Jesus nascer, as três
árvores quiseram oferecer-lhe um presente. ... Reza a
lenda que foi assim que o pinheiro – sempre enfeitado
com luzes – foi eleito a árvore típica de Natal.
Baseado, ainda nos contos, os reis magos encontraram
Jesus e imediatamente prestaram culto a ele e, em
seguida, entregaram-lhe três presentes: ouro, mirra e
incenso. Na verdade, penso que muitos no mundo
celebram o Natal, pelo seu colorido, pela alegria de
receber ou visitar os familiares, ou até mesmo pela
mesa repleta de especiarias.
Dezembro é o encontro com um simbolismo, porque
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nem se sabe ao certo se Jesus nasceu em 25 de
dezembro… Natal é uma data comemorativa,
muitos festejam o nascimento do menino Jesus…
Cá para nós, ruas enfeitadas, lojas com lindas
árvores de Natal ou os shoppings enfeitados com
o exagero permitido pela data, ficam mesmo mais
alegres. Pessoas vão às compras e o mundo se
transforma em uma festa.
Sabemos que o Natal é uma data comemorativa
para
os
cristãos.
Porém,
para
muitos
amazonenses, o dia 25 de dezembro não significa
nada de tão especial. Isso porque eles fazem
parte das religiões que não comemoram a data,
como o judaísmo. Para os judeus, a comemoração
de fim de ano é a Chanuká, a tradicional Festa das
Luzes que, apesar de acontecer quase na mesma
época, tem outros motivos para ser celebrada.
Nosso clube fica bem agitado nesta época. É
quando realizamos um dos projetos mais
interessantes, pois há 15 anos fazemos o Natal de
crianças carentes mais colorido. Iniciamos na
verdade em julho, a equipe se reúne e faz o
acontecimento desta festa adorável ser mesmo
algo mais que especial. O TOY DRIVE tem um local
cativo e se realiza um encontro muito legal entre
os voluntários engajados em colocar um sorriso
no rosto de crianças necessitadas. Muitos
comerciantes se unem a nós, e faz nossa festa
realmente ganhar notoriedade, e abençoadas são
nossas crianças, o que nos faz muito, muito
felizes. Colocar um sorriso no rostinho dessas
crianças, é algo que faz muito bem para todos que
envolvidos veem o quanto o Natal fica mais
gratificante.
Muitos dos membros, não só do nosso clube mais
em união com outros clubes também da cidade
de BOCA RATON, unem esforços para que a festa
seja mesmo prazerosa. Aliás, estamos celebrando
15 anos do projeto e o grupo trabalhou e fez
bonito, temos até um enfeite simbolizando o
carrossel do parque que nos recebe todos os
anos. A ideia era temos uma lembrança desta
festa magnífica, mas uma das voluntarias criou
uma obra de arte. Ainda temos alguns
ornamentos disponíveis, se você quiser, entre no
nosso
site
para
adquirir
o
seu
(https://www.bocaratontoydrive.com/)

O Carrossel do Sugar Sand Park foi desenhado e
foi transformado em um lindo ornamento para a
celebração, sem falar que a renda obtida com a
venda será remetida para a festa.
Este ano nossa Presidente, Luciana Beuke,
sugeriu que nos encontrássemos um pouco
antes e o local foi muito bem escolhido. Rafina
Greek Taverna, esteve mesmo a contento, as
iguarias não eram precisamente os tradicionais
pratos natalinos, mas a alegria das pessoas no
restaurante, as luzes no lago que cerca a
Taverna, enfim, foram o bálsamo para aqueles
que chegaram para fazer parte da nossa
celebração. Eu e meu esposo Raul, Bernadete
Zagonel e esposo, fomos os primeiros a chegar e
enquanto esperávamos, aproveitamos para falar
de coisas corriqueiras, mas tão necessárias, já
que os encontros ainda estão escassos, em razão
da Pandemia. Em pouco tempo, se juntaram a
nós, a nossa Presidente, lindíssima com uma saia
moderna e brilhante. Vera Schafer, radiante com
sua blusa prateada e um sorriso nota mil.
Aos poucos, a mesa foi ficando ainda mais alegre
com a chegada de Jane Gesund e seu esposo
Jorge e sua tia que os está visitando. Angélica
Abrão Blakely chegou linda e sofisticada como
sempre, seus tênis de lantejoulas combinando
com sua blusa brilhante fez sucesso, em seguida
chegou o Francisco Pessoa e logo depois o nosso
Fundador Douglas Heizer, sua esposa Dini e sua
Irmã que também visita o casal. Mas o ponto alto
mesmo ficou para o traje do fundador e não foi
sua camisa com motivos natalinos o que mais
nos
impressionou.
Foram
suas
meias,
combinando com a camisa o motivo de aplausos,
o que as fotos comprovam.
Desafortunadamente o nosso amigo Aloysio
Vasconcelos não pode comparecer, o que
certamente foi uma pena pois ele perdeu esse
encontro genial e nós sentimos sua falta. Além
do mais, ele perdeu a oportunidade de conhecer
as visitantes – a tia da Jane e a irmã de Dini.
A comida deliciosa, as conversas amistosas, a
alegria era mesmo geral. Somos mesmo uma
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família unida e barulhenta, as outras mesas de
americanos e gregos, também clientes do local,
ficaram impressionados com nossa algazarra.
Durante o jantar que parecia não ter hora para
terminar, como de fato não teve, risos, mais uma
vez fomos os últimos a deixar o local, porque
quase nos pediram, os garçons delicadamente
iniciaram a colocar as cadeiras sobre as mesas ao
lado. Assim, não tivemos escolha e pedimos a
conta… ainda contamos com o talentoso garçom
que fez uma demonstração muito interessante de
uma comida, que não me lembro o nome, mas os
presentes não vão esquecer nunca o que a minha
câmera também registrou: a admiração da nossa
vice presidente Dini Heizer. Notem a admiração
dela nas fotos ou era um pouco de temor com o
fogo na comida?
Mas em toda festa de Natal se espera um amigo
secreto, afinal Natal lembra presente? O que este
ano não aconteceu, porém a delicadeza da Luciana
emocionou a todos nós, fomos presenteados com
“sweets” os quais foi impossível esperar a manhã
seguinte para abrir a delicada caixinha com fita
vermelha e o cartão natalino muito especial
mesmo. A verdade nua e crua é que receber este
mimo nos trouxe a sensação maravilhosa de
termos um presente natalino adiantado.
Bem no final de semana o grupo ainda dará boas
risadas, pois acontecerá o TOY DRIVE EVENT e
certamente eu terei muito prazer de compartilhar
todos os momentos com cada um de vocês. Afinal,
falar sobre nossos encontros me faz muito bem, e
sou grata que a editora chefe da Newsletter me dê
permissão para colocar palavras nos sentimentos.
Feliz Natal a todos, um ano rico em encontros
maravilhosos e muita saúde para todos nós. Faço
votos para que mais oportunidades como as de
ontem se repitam durante cada encontro,
confirmando que esta família diferente, especial e
unida fará outros projetos importantes saírem do
papel.
By Ligia Assunção
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Aconteceu
Rotary Club of Delray Beach
No dia 08 de dezembro, o nosso companheiro
Douglas Heizer (District Governor Nominee
2023-2024) juntamente com sua esposa Dini
Heizer participaram da festa de Natal do
Rotary Club of Delray Beach no restautante 50
Ocean.
O evento foi descontraido e muito divertido!
Fomos recebidos com muito carinho!
Estivemos dentre outros, com a Betsy Owen,
Past Governadora 2009-2010 deste distrito.
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Anota Aí!

Lígia Cabral Assunção
Eduardo Salustino Faro - o nosso entrevistado do dia 13 de
dezembro, ele
que ainda não completou uma década
junto ao rotary, porém sua história
marcante com nossa
família nos orgulha, Eduardo é daqueles rotarianos
determinados e prático, enxerga longe; sua filha Clara de
Souza fará parte do rotakids assegura Eduardo.
A vida rotária conta somente com pouco mais de 9 anos,
porém tem se destacado, em 18 de Janeiro de 2012 se
associou no Rotary Club de Aracaju Nova Geração, em 3
anos tornou-se Presidente do Rotary Club de Aracaju Nova
Geração ( 2015/2016); em seguida Presidente da Comissão de
Desenvolvimento do Quadro Associativo (2016/2017). Entre
os projetos, deu destaque ao E-Club Aracajú-Farol tornando o
mais atuante,
ajudou o clube crescer sendo notado como o
quarto maior em crescimento no
Distrito 4390, criou o
instagram do clube, com uma visão ampla sobre
companheirismo criou o intercâmbio entre clubes. e ainda
motivou seus
companheiros criando um porta lápis
personalizado para cada associado e também
criou o
calendário com fotos das ações e projetos. Governador
Assistente em 2017/2018 e 2019/2020, nos distritos 4390 e
4391; Presidente da Comissão de Desenvolvimento do
Quadro Associativo 2020/2021; Como presidente da DQA não deixou a pandemia estremecer o grupo, pelo contrário
as reuniões continuaram todas as semanas, ele incentivou
cada membro pela plataforma virtual a estarem mais unidos
e mais fortes. Presidente da Comissão Distrital de Núcleos
Rotary de Desenvolvimento Comunitário
(NRDC)
2020/2021, no Distrito 4931.
Veja no youtube:
https://youtu.be/WiUqo16v5ic
Não deixe de assistir e fazer seu comentário.

Ornamento de
Natal
O ornamento de Natal em
comemoração aos 15 anos do Toy
Drive está disponível à todos!

Eduardo
Salustino
Faro

COMPRE AQUI:
https://www.bocaratontoydrive.com/
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COMEMORAÇÕES
DE DEZEMBRO

AGENDA
DE DEZEMBRO
Disease Prevention
and Treatment Month
2 – Reunião Regular (Zoom)
Bate papo descontraído
Angélica Blakely
9 - Não haverá reunião
(Foi transferida para Festa de

ANIVERSÁRIOS
08 - Paulo Klimick
13 - Lúcia Darzi
26 - Douglas Heizer

VISIT US
rotarybocaratonwest.org

Natal)
10 - Festa de Natal do Clube
Rafina Greek Tavern - 7:45pm
16 - Não haverá reunião
(Foi transferida para o Toy Drive)
23 - Não haverá reunião

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