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Milagres acontecem para quem neles acredita.
Projetos deixam de ser sonhos quando
acreditamos que pessoas, unidas pelo mesmo
objetivo, podem concretizá-los. Durante a chegada
da pandemia COVID 19, o necessário isolamento
social resultou em pessoas assustadas, carentes,
sozinhas e tristes que foram se acomodando quase
que obrigatoriamente à tecnologia virtual, como
uma forma de minimizar a carência da
aproximação, do convívio e do abraço... nos clubes
rotarianos não foi diferente. 

Neste contexto, nasceu o Conexão Rotary,
inicialmente um sonho…, mas o sonho de realizar
um programa para conectar rotarianos e divulgar
suas ações e projetos em prol do voluntariado no
bem-servir, aliado à determinação e atitude
ganhou a resistência necessária para que o projeto              
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rádio saísse do papel.    E o apoio dos amigos
rotarianos do Club Boca Raton West e a confiança
da Editora Chefe da Rádio Gazeta, Fernanda
Cirino, foram as peças essenciais para o projeto
ganhar dimensões admiráveis. 

Neste primeiro ano, o programa de entrevistas,
semanal, trouxe e apresentou verdadeiros
mestres da nossa família Rotária e vem buscando
sempre atravessar fronteiras, para mostrar ao
público projetos importantes de diferentes
estados do Brasil, e de países irmãos, à exemplo
da Itália e da Alemanha, entre outros, além de
autoridades de nossa comunidade local. Sem falsa
modéstia, voamos alto!  

Por isso, estamos muito orgulhosos.
Entrevistamos associados, presidentes,
governadores e diretores do Rotary Internacional,
especialistas de diversas áreas, ou seja,
personalidades que realmente tem contribuído
para um mundo melhor. 

Para mim, a experiência tem sido gratificante e de
marcante aprendizado, dia após dia, além de
vivenciar o verdadeiro significado proposicional e
acolhedor. De fato, um sentimento lindo de amor
que existe entre os amigos solidários que tive o
privilégio de conhecer e encontrar durante este
primeiro ano. 

Não é surpresa, atualmente, eu receber uma
mensagem de “bom dia” de diferentes partes do
mundo, bem como convites para visitar locais que
nem sonhei, e que me tentam a num determinado
momento usar o privilégio deste companheirismo. 

Confesso que amigos de diferentes grupos têm
apoiado o Conexão Rotary, hoje de certa forma
este programa deixou de ser somente um dos
canais de comunicação do Rotary Club Boca Raton
West para ser um programa mundial que estreita
laços e promove amizades prazerosas. 

 Nossa satisfação é maior pois somos o primeiro
clube na língua portuguesa nos EUA, também
somos pioneiros no rádio/tv-live em português, o
que nos dá a oportunidade de alcançar nosso
objetivo de unir globalmente a grande família
rotariana.  
   

Um ano passa rápido, ainda temos muito para
realizar neste segundo ano que está apenas
começando. Vamos implementar ainda mais o
CONEXÃO ROTARY que prosseguirá com seu
objetivo de seguir unindo nossos irmãos e de
trazer ao conhecimento público as diferentes
ações que vêm tocando vidas. 

Na certeza de que nossa família rotariana está
comprometida em chegar cada dia mais longe,
aumentando os elos de CONEXÃO mundial, o
sentimento de gratidão é imensurável e deve ser
registrado a todos aqueles que contribuíram
para o sucesso deste primeiro ano. 

Agradeço a Deus que até aqui tem nos
abençoado e nos permitirá prosseguir por
muitos mais. 

By Ligia Assunção
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  Aconteceu 
 

 Nossa reunião desta
quinta-feira (FEB/24) será

muito especial!
 

 Estaremos celebrando o
aniversário de 117 anos do

ROTARY! 
E teremos a posse de um Novo

Membro!
 

O nosso programa Conexão Rotary do
último dia 14 de Fevereiro contou com
a presença de  Cecilia Maria Alves
Sequeira  e da nossa companheira
Angelica Blakely falando do projeto do
nosso governador.

Você que não assistiu, vale conferir:

https://youtu.be/vpQnNLEmLGw
    

https://youtu.be/vpQnNLEmLGw


 Houston
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    Lígia Cabral Assunção   
 Nesta segunda-feira, teremos o prazer de entrevistar o Dr.
SAMIR NAKHLE KHOURY - Governador 2001/2002 do Distrito
4420. Sócio Fundador do RC de São Paulo Saúde (1986),
também Sócio Honorário em 24 clubes rotários, amando o
clube e querendo ter mais pessoas especiais nesta família
fantástica, apadrinhou 38 rotarianos ativos e, diga se, muitos
de seus afilhados já foram presidentes de clube e
Governadores Assistentes. 
 Dr. Samir conta que fundou o Rotary Club de São Paulo
Saúde e que nos primeiros meses de 1986 as reuniões
aconteceram em sua casa. Foi Governador 2001/2002 do
Distrito 4420 (parte de São Paulo, Cidades do ABCDMR e do
litoral paulista) quando superou o recorde latino-americano
de arrecadação à Fundação Rotária, entre outros registros
históricos, à exemplo da Conferência Distrital, com mais de
2.800 pessoas. De seu extenso currículo, destaque-se
também: - Ex-Coordenador Zonal do DQA da área 20 de RI. -
Representante de Presidentes de RI em Conferências
Distritais. - Integrou o Fundo Mundial Permanente da
Fundação Rotária. - Ex-Presidente do Conselho Fiscal da The
Rotary Foundation. - Delegado Votante no Conselho de
Legislação de 2013. – Coordenador dos Programas Distritais
de Bolsas de Estudos desde 1989. - Coordenador Distrital do
Alumni-Rotex. - Contribuinte Major Donor da Fundação
Rotária e Membro do Paul Harris Society. - Vice Presidente do
Conselho Superior da Fundação de Rotarianos de SP. -
Membro do Comitê Estratégico da Fundação de Rotarianos de
SP. - Presidente da Associação Internacional de Rotarianos
Contra o Uso de Drogas. - Presidente da Academia Brasileira
Rotária de Letras da Cidade de SP. - Idealizador Mundial do
Programa Rotary Kids, do qual sua filha se tornou a primeira
Presidente. Venha fazer parte das festividades de aniversário
do nosso Conexão Rotary e tenha mais um tempo edificante e
inspirador ao lado do nosso convidado exemplar. Espero
você.

 D
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  Anota Aí 2!
 

No dia 23 de fevereiro comemoramos o
Aniversário do Rotary, dia em que aconteceu a
primeira reunião dos fundadores da nossa
organização!

Para celebrarem conosco essa importante data,
convidamos os valorosos Companheiros
Governadores Eleitos ANDERSON CHARLES
ANDRADE, do D. 4751, e DOUGLAS HEIZER, do D.
6930, para o nosso "Bate-Bola Rotário".

Venha você também comemorar conosco!

Hora: 23 FEV. 2022 09:00 da manhã (Horário de
Brasília)

Entrar na reunião Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/83978359878?
pwd=VlU0Qnl1b1BLWUxiVHNMWVV3bTlwZz09

ID da reunião: 839 7835 9878
Senha de acesso: RCNI

Ficaremos muito honrados com sua presença! 



Inscrições abertas - 2ª edição das Olimpíadas de Português

Vem aí mais uma edição das Olimpíadas de Português. Inscreva seus alunos ou filhos e ajude a valorizar o ensino da
língua portuguesa na Flórida! As inscrições já estão abertas!

As Olimpíadas de Português são uma realização do Ministério das Relações Exteriores (MRE), em parceria com o Conselho
de Representantes de Brasileiros no Exterior (CRBE) e com as Embaixadas e Consulados brasileiros ao redor do mundo.
Em 2022, as Olimpíadas irão ocorrer em 20 cidades, de 15 diferentes países, e cada cidade terá seus próprios vencedores.

A competição será realizada entre os meses de março e abril e contará com duas etapas. A primeira fase será composta
por uma prova de múltipla escolha, com temas relacionados à língua portuguesa (vocabulário, gramática e interpretação
de texto). Os alunos que obtiverem a pontuação mínima de 65 pontos, serão classificados para a segunda fase, que
consistirá em uma prova de redação. As provas de primeira etapa serão aplicadas presencialmente, nas escolas
participantes, ou na modalidade on-line, via plataforma Zoom. Já a segunda fase será apenas on-line.

Junto com as comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil, o Consulado realizará uma cerimônia para
premiar os primeiros, segundos e terceiros colocados em cada categoria nas Olimpíadas. Além disso, os primeiros
colocados terão as redações publicadas no jornal AcheiUSA, receberão um prêmio especial do BB Americas, além de
serem veiculados nas mídias do Consulado.

As Olimpíadas de Português tem como objetivo principal incentivar o interesse de crianças e adolescentes brasileiros e
estrangeiros no estudo da Língua Portuguesa, do Brasil e da sua cultura; contribuir para a valorização da língua
portuguesa e o fortalecimento da identidade nacional entre os estudantes brasileiros no exterior; e fomentar a difusão da
língua portuguesa como língua de herança e como língua estrangeira.

Poderão inscrever-se todos os alunos brasileiros ou filhos de brasileiros, bem como estrangeiros, que tenham entre 9 a 15
anos na época de realização das provas. Confira o regulamento do concurso, formulários de inscrição e maiores
informações na página eletrônica do Consulado: http://miami.itamaraty.gov.br/pt-br/olimpiadas_de_portugues.xml

Participe! Não perca essa oportunidade!

Categorias: Elementary (3a a 5a série) e Middle School (6a a 8a série)

Quem pode participar: Brasileiros e filhos de brasileiros (autodeclaração) / estrangeiros

Período de Inscrição: De 16 de fevereiro a 2 de março

Provas: Presencial, nas escolas participantes, ou on-line, via plataforma Zoom

Premiação: Os primeiros colocados terão as redações publicadas no jornal AcheiUSA, receberão um prêmio especial do BB
Americas, além de serem veiculados nas mídias do Consulado!
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VISIT US
 rotarybocaratonwest.org 

RotaryBocaRatonWest

instagram.com/rotarybocaratonwest/ 

RCBocaRatonWest

RotaryClubofBocaRatonWest

 Boletim Editor: Dini Heizer

AGENDA 
DE FEVEREIRO

COMEMORAÇÕES
DE FEVEREIRO

Rotary Boca Raton West

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

03 – Reunião Regular
        - Zoom

10 – Reunião Festiva 
        - Valentine's Day
        - Só Membros

17 – Reunião Especial
       - Comemoração Conexão Rotary
       - Zoom

24 – Reunião Festiva 
        - Aniversário do Rotary  
        - Imigrantes Italianos no Brasil

 Peacebuilding and
Conflict Prevention

Month

 

ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO
 

 02 - Bernadete & Gustavo

ANIVERSÁRIO DE MEMBREZIA
 

15 - Luciana Beuke
 
 
 

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

