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 A PRESIDENTE ELEITA DO RI REVELA

O LEMA DE 2022-23
 

Jennifer Jones, a presidente eleita do Rotary
International, deseja que todos os associados
imaginem todas as possibilidades de como podem
transformar o mundo.
Jones, do Rotary Club de Windsor-Roseland, no
Canadá, revelou o lema presidencial de 2022-23:
Imagine o Rotary. Com este chamado, ela espera
que as pessoas alimentem grandes sonhos e usem
suas conexões e o poder do Rotary para concretizá-
los.

“Imagine um mundo que merece o melhor que
temos a oferecer”, disse ela em 20 de janeiro aos
governadores eleitos, “onde acordamos todo dia
com a certeza de que podemos fazer a diferença.”

Jones, que fará história em 1 de julho ao se tornar a
primeira mulher a presidir o Rotary, fez um
pronunciamento on-line marcando o início da 
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Assembleia Internacional, o treinamento anual do
Rotary para governadores eleitos do mundo
inteiro. O evento foi remarcado para acontecer
apenas virtualmente entre 7 e 14 de fevereiro por
causa da pandemia de covid-19.

ones falou de quando um associado solicitou sua
ajuda para evacuar uma jovem ativista do
Afeganistão durante a retirada das tropas
americanas no ano passado. Receosa a princípio
por não saber bem como poderia ajudar, ela
decidiu confiar “naquela certa magia do Rotary” e
conversou com um ex-Bolsista Rotary pela Paz
que havia conhecido alguns anos antes. Menos de
24 horas depois, o nome da ativista foi adicionado
à lista daqueles que saíram do país, e logo ela
seguiu seu caminho rumo à Europa.

Engajamento

Para melhor engajar sua base de associados o
Rotary precisa “se adaptar e se reequipar”, disse
Jones, dando como exemplo a cidade onde mora.
Windsor foi o centro automotivo do Canadá até o
fechamento das montadoras, que provocou a
perda de emprego de milhares de pessoas. E a
exemplo de uma montadora, a cidade teve que
encontrar as peças certas, se reequipar e oferecer
um produto novo. Em outras palavras, Windsor
precisou se preparar para estar em posição de
apresentar um diferencial. Agora, essa cidade
canadense é líder no agronegócio e também em
tecnologia médica e aeroespacial.

“Encontrar a ‘peça’ certa para engajar cada
associado deveria estar no centro das atenções do
Rotary”, afirmou Jones. “No final das contas, o que
importa mesmo é que cuidemos bem deles.”

Segundo ela, o associado só permanece no clube
se estiver engajado. “Precisamos atender aos
anseios deles em relação ao Rotary e lhes dar
responsabilidades significativas.”

“O que cria verdadeira paixão e senso de
propósito nas pessoas é justamente o que temos
a oferecer: voluntariado, crescimento pessoal,
desenvolvimento de habilidades de liderança e
amizades para o resto da vida.”

Ao pedir aos participantes do evento que
durante seus mandatos abram ao menos dois
clubes inovadores ou baseados em causas, Jones
enfatizou que agindo assim as mudanças virão.
“Vamos juntos engajar todos os associados para
que eles amem os seus clubes e a sua
experiência no Rotary”, acrescentou.

Jones anunciou a indicação de um rotaractiano
ao cargo de coordenador da imagem pública do
Rotary, lembrando aos presentes que já havia
designado rotaractianos a várias comissões, e
que alguns deles a representarão.

“Temos grandes líderes na nossa organização”,
afirmou categórica. “Depende de nós sermos
corajosos e agir com a devida intenção, dando
chances para que outros liderem ao nosso lado.”

Jones observou que o Rotary tem pouco tempo
para atingir a meta do Conselho Diretor do RI do
nosso quadro associativo ser composto de 30%
de mulheres até 2023. Tal marca já foi alcançada
em cerca de 110 países, mas ainda temos muito
trabalho pela frente. Em contraste, 50% do
quadro associativo do Rotaract é composto de
mulheres.

Para projetar o perfil do Rotary, Jones planeja
realizar uma excursão de impacto global que
incluirá conversas com outros líderes sobre o
trabalho conjunto para tratar os maiores
desafios mundiais. “O Rotary abre portas e
temos que aproveitar nossas conexões,
fortalecer os vínculos que temos e criar novas
parcerias”, salientou Jones. “E o melhor de tudo é
que isto pode acontecer em todos os níveis da
nossa liderança.”

Jones encerrou seu discurso dizendo que,
embora tenhamos grandes sonhos, entrar em
ação para concretizá-los depende de cada um.
Quando uma organização como a nossa sonha
em realizar colossos como eliminar a pólio e
instaurar a paz, temos a responsabilidade de
fazer as coisas acontecerem. “Nós não
imaginamos o ontem, mas, sim, o amanhã”,
concluiu.  

Rotary International     
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  Aconteceu 1
 

Beverly Raphael Altman e Robyn Raphael
Dynan
The Boca West Children's Foundation
Arlene Herson
Fran e Dr. Nathan Nachlas
Bonnie e Gary Hildebrand    

 OPAL
 

Os companheiros Douglas & Dini Heizer
participaram deste evento, o 24th Annual
OPAL Awards! 

Este evento é organizado pelo Rotary Club of
Boca Raton que tem por objetivo angariar
fundos para a bolsa de Estudos para alunos
da FAU e Palm Beach States College. Em 24
anos já arrecadaram mais de 1 milhão de
dólares.

Este evento homenageia pessoas ou
organizações da cidade, e este ano foram
homenageados:

 

Evento maravilhoso! 
     

 Douglas & Dini Heizer
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A nossa companheira Angélica Blakely foi
homenageada pelo Rotary Club de Lavras -
MG com o título de Membro Honorário por
seus serviços e dedicação prestados ao
Rotary!

Parabéns Angélica!

  Aconteceu 2
 

 Angélica Blakely



 
  Anota Aí!

 

 

The Rotary Presidential Conference
Houston: 

 
Serve to Bring Peace:

 
Registration for the conference is now open –
register HERE today! This event will showcase
how each of Rotary’s areas of focus contribute
to a more peaceful world. Once you’ve
registered, share it on the event Facebook
page! We are now accepting breakout session
proposals under a number of themes, such as
Girls’ Empowerment and Gender Equality;
Climate Change and the Challenges to
Peacebuilding; Community Peacebuilding and
Polarization in Our Communities;
Peacebuilding in Disease Eradication and
Pandemics and many more. Submit your
breakout session proposal HERE. More
information coming soon on keynote
speakers, networking opportunities and more.    
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    Lígia Cabral Assunção   
Nesta segunda feira, 31 de janeiro, o nosso encontro será com Sérgio
Levy o ilustre Cônsul e Governador do RC Curitiba Industrial – Distrito
4730.

Filho de imigrantes – pai, Sírio (de Alepo) e mãe, Grega (de Izmir – hoje
Turquia) – este jovem brasileiro, 83 anos, comenta que viveu e atuou em
diferentes partes do mundo e confessa que apesar de ter apreciado
tudo que viveu e por onde passou, continua um eterno, alegre e típico
carioca. Hoje, reside em Curitiba-PR.

Bem-casado com Marni Marilza Manz, os filhos de ambos somam 6, que
lhes deram 10 netos – a maior alegria do casal.

Engenheiro e professor universitário, depois de ter sido liberado das
funções profissionais e empresariais. Desempenha há quase 47 anos,
com dedicada cooperação ao ideário da compreensão e do
entendimento entre os povos, passou à prática da filantropia centrada
nos projetos humanitários do Ideal de Servir, objetivo maior do Rotary.

Sergio Levy diz que sua maior e melhor pós-graduação é em
Humanidade e Voluntariado.

Entre todas os seus feitos ele também fez parte de Comitês de Rotary
Internacional e Comitês Interpaíses. Representou Presidentes de Rotary
Internacional em Conferências Distritais.

É Sócio Honorário de vários clubes e Companheirismo Internacional.
The Rotary Foundation, “Major Donnor and Benefactor”.

O que mais é impactante na vida deste homem admirável é a sua
simplicidade, o seu coração magnânimo e o seu reconhecimento aos
seus Mentores e Professores nesta Jornada Rotária, aos quais Sergio
Levy fará seus agradecimentos ao vivo.

Você não pode deixar de vir conhecer este Rotariano de excelência. Ou
se não puder ver ao vivo visite o YOUTUBE e deixe seu comentário por
favor.

Links para assistir ao vivo: https://ourcard.com.br/GazetaNews

Você está em outro país? Clique aqui para saber qual será seu horário
local: https://www.starts-at.com/event/1813372630

 Sérgio 
Levy 

 Houston

https://msgfocus.rotary.org/c/13PSmpa1K59tP65mlOR461rceVD6
https://msgfocus.rotary.org/c/13PSmpa1K59tP65mlOR461rceVD6
https://convention.rotary.org/en/houston/rotary-presidential-conference-houston-serve-to-bring-peace
https://convention.rotary.org/en/houston/rotary-presidential-conference-houston-serve-to-bring-peace
https://www.facebook.com/events/404900594639524
https://rotary.qualtrics.com/jfe/form/SV_9v1iAtrvfGNX6Em
https://ourcard.com.br/GazetaNews
https://www.starts-at.com/event/1813372630
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VISIT US
 rotarybocaratonwest.org 

RotaryBocaRatonWest

instagram.com/rotarybocaratonwest/ 

RCBocaRatonWest

RotaryClubofBocaRatonWest

 Boletim Editor: Dini Heizer

AGENDA 
DE JANEIRO

COMEMORAÇÕES
DE JANEIRO

Rotary Boca Raton West

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

6  – Não haverá reunião

10 – Segunda-Feira – Reunião do 
        Board

13 – Reunião Regular (Só membros)
        - Online

20 – Assembléia 

27 – Reunião Regular (Zoom)

Vocational Services
Month

 20 - Janne Gesund
 21 - Francisco Pessoa 
 27 - Márcia da Silva

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO
 

 26 - Lígia & Raul

 ANIVERSÁRIOS

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

