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 D I R E T O R I A  2 0 2 1 - 2 0 2 2  DATAS IMPORTANTES
DEVEM SER CELEBRADAS EM

FAMÍLIA 
 

Nossa reunião presencial desta semana, que
aconteceu no dia 24 de fevereiro de 2022, foi uma
das mais animadas e leves dos últimos tempos em
nossa família rotária. Este encontro maravilhoso
ocorreu no aconchegante Vico Café Restaurante,
em Fort Lauderdale, na Ocean Blvd, que se destaca
pela qualidade e sabor dos pratos,ambiente muito
agradável e atendimento extremamente
profissional. Embalados pelo som ao vivo, nossos
convidados foram chegando para ter uma
experiência marcante em plena quinta feira. Meu
"husband", Raul LLanos, comentou logo na
chegada que a noite prometia ser ímpar,.
Realmente gosto destes agradáveis encontros e o
clima aqui está super em alta. A energia estava
mesmo harmoniosa desde que chegamos, tenho
que concordar que a noite foi intensa e agradável.                
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Nos últimos tempos nossos encontros foram
virtuais, ainda guardando o respeito pela variante
Omicron do coronavírus, porém fevereiro foi um
mês bem interessante, tivemos um encontro mais
íntimo, somente com nosso grupo, na residência
de um dos membros onde celebramos o dia do
amor e amizade, “Valentine’s Day”, porém
precisávamos deste encontro com outros amigos
do Rotary, afinal tínhamos datas importantes para
celebrarmos juntos, em família. 

O Rotary Club que é uma organização mundial
não política, não religiosa, com membresia de
aproximadamente 1.300 milhões de
pessoas,entre os quais, empresários, profissionais
e líderes comunitários que têm prestado serviços
humanitários, incentivando altos padrões éticos
em todas as vocações e ajudando a construir a
vontade e a paz no mundo da qual nós do Club
Boca Raton West somos  privilegiados em sermos
um deles. Temos mais 5 clubes americanos entre
os 35 mil espalhados pelo mundo. Somos um dos
que foi fundado nesta cidade, porém nossas
reuniões são em nosso idioma primário:
português. Fomos agraciados em receber o
reconhecimento do Prefeito de Boca Raton, Scott
Singer em virtude do aniversário da Instituição
que completou, em 23 de fevereiro, 117 anos.
Nesse espírito de festa e entusiasmo dos
associados, nos sentimos honrados de receber e
dar as boas-vindas a mais um membro da nossa
família rotária em nosso clube, Marli Saraiva, que
é pós graduada em Língua Portuguesa, mestre em
educação Agrícola e Doutora em História da
Educação. Ela, que já está familiarizada com o
Rotary Club desde 1993, casada com Wally,
visivelmente orgulhoso com a calorosa
manifestação dos presentes e a gentileza e doçura
de nossa Presidente Luciana Beuke que fez nossa
nova membra sentir- se realmente bem vinda.
Luciana ofereceu um certificado de boas-vindas e
também uma orquídea branca que arrancou
assobios de muitos, inclusive o meu que amo
orquídeas. A emoção de Marli Saraiva ficou
extremamente visível e foi registrada pelas
câmeras de “Bill Paparazzi”. Mas a festa só estava
iniciando, afinal tínhamos muitos outros motivos
para esta ser uma noite das mais agradáveis para
todos os presentes. Francisco Pessoa, um de
nossos diretores, com seu humor impecável e que 
   

sempre provoca gargalhadas de aprovação por
descontrair os nossos encontros, arrancou, não
sei de onde, uma peruca negra, longa, de cachos,
e fez a noite ficar ainda mais picante ao dançar,
embalado ao som do apresentador, com outra     
membra da "board", nossa queridíssima Vera
Schafer. Carla, esposa de Francisco, aprova as
“peripécias” do seu esposo, aplaudiu os dois e
virou “tiete” fazendo seu celular disparar
 em clicks. Tivemos ainda a gentil e amiga de
anos, Valnice Silva, que veio compartilhar seu dia
especial e, por isso, nos sentimos mesmo
privilegiados. Ela não só decidiu celebrar seu
aniversário junto a nós, bem como trouxe muitos
de seus amigos para participar da celebração e
nos fez super felizes, afinal quando Vera decidiu
convidá-la para fazer parte da noite ela aceitou e
nos deu a oportunidade de também fazer parte
da festa pessoal dela, que poderia estar em
qualquer lugar celebrando seu aniversário,
porém decidiu unir-se ao nosso clube nesta noite
festiva. 

E as celebrações não pararam aí. A noite era uma
criança entre os pratos apetitosos, petiscos dos
mais deliciosos e conversas entre os amigos.
Parecia mesmo uma noite italiana. Vale ressaltar
que está no calendário de fevereiro a celebração
da imigração italiana que aconteceu no dia 19,
inclusive alguns dos sócios são descendentes de
italianos, 
 então a festa prometia mesmo não ter hora
para terminar. A Presidente agradeceu os
presentes. Nosso futuro governador de Distrito,
Douglas Heizer, incumbiu-se de entregar o
certificado vindo do Prefeito de Boca Raton, e
não só eram os amigos do clube como os amigos
dos amigos... O Bill Paparazzi fez a felicidade da
mulherada com seus "clicks". Angélica Abrão
Blakely e eu não dispensamos os registros do
fotógrafo, inclusive porque fazemos parte do
Rotolatino e queríamos que nossos irmãos,
associados de outros países latinos, vejam o
quanto são agradáveis nossos encontros e de
certa forma mantê-los presentes em nossa festa.
Algumas artistas vieram como minhas
convidadas, Naza Mcferren, sorridente e
animada, Clara Piquet, um encanto de pessoa
que participou de cada detalhe, Jane Gesund e 
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seu esposo  George Gesund e seus amigos,
sorriam alegremente, no meio deste grupo
animadíssimo, também contamos com a presença
do Antônio Martins da Acontece Magazine, e
Vania Amorim que trouxe sua simpatia e sorrisos
de sempre.  Mas, ainda tinha espaço para
celebrações e os aniversariantes do mês (entre
novembro e fevereiro). Os sócios Marli Saraiva,
Douglas Heizer, Janne Gesund, Francisco Pessoa,
Marcia da Silva, Vania Amorim (ex-presidente)
receberam aplausos e votos de vida longa,
acompanhados de sorrisos e mais fotos que
deixaram cada aniversariante feliz e a
aniversariante do dia, Valnice Silva, muito
sorridente e alegre. A noite poderia parar aí, mas
a alegria estava contagiante e Carla, Vera, Valnice
e seu esposo, voltaram à pista de dança para
encantar todos os presentes. Ainda contamos
com o lançamento oficial dos nossos escritores
com livros publicados, com direito a noite de
autógrafos. Recentemente, foram lançados os
livros dos rotarianos Bernadete Zagonel e Douglas
Heizer.  Bernadete, nossa secretária nesta gestão,
apresentou ao público presente o livro de sua
autoria, "Morar nos Estados Unidos, tudo o que
você precisa saber antes de se mudar para os
EUA”. E Douglas Heizer, futuro governador do
Boca Raton Distrito 6930, o livro “O que você teria
feito, se soubesse antes”. Nossos escritores não
só gostaram de compartilhar estes momentos
incríveis, mas também, demonstrando a
verdadeira intenção do companheirismo
rotariano, ofereceram o montante arrecadado
com a venda dos livros para ajudar as vítimas da
enchente de Petrópolis. Esta que vos escreve, está
aqui pensando que o Aloysio Vasconcellos, nosso
futuro Presidente que por motivo pessoal não
veio, quando ler os detalhes de nossa festa, ficará
pensando em tudo que perdeu. O esposo de
Bernadete certamente também virá no próximo
encontro e Jimmy Beuke, gentilmente apoiando a
linda esposa, nossa Presidente, apenas foi nos dar
um abraço, mas, por ter um compromisso de
trabalho, retirou-se mais cedo e perdeu de curtir
até o fim da festa. Ele fez falta no encerramento. 
Já estou aqui imaginando quando teremos outra
noite fantástica, esta certamente ficará na
memória de todos que tiveram mais esta
oportunidade de participar desses encontros que
esperamos se repetirem mais vezes se o Covid 19 

"morrer" mais rápido. As fotos relatam cada
sorriso e expressam a felicidade que todos nós
compartilhamos em mais 
uma festa do nosso clube. 

By Ligia Assunção
 
 

 Francisco Pessoa

 Marli
Saraiva

Douglas Heizer & Luciana Beuke
 Boca Raton Proclamation

 Douglas Heizer  & Bernadete Zagonel 
 Lançamentos dos livros



  E D I Ç Ã O  3 1  -  F E B / 2 4 / 2 0 2 2   

 Aniversariantes de Novembro a Fevereiro

Clara Pique &  Naza Mcferrent
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  Anota Aí 1!
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  Aconteceu 
 

O nosso programa Conexão Rotary do
último dia 21 de Fevereiro contou com
a presença de  nosso companheir
Francisco Pessoa.

Você que não assistiu, vale conferir:

https://youtu.be/bO4WPVnmkI0
    

https://youtu.be/bO4WPVnmkI0


 Houston
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    Lígia Cabral Assunção   
Encerrando fevereiro e com todas as emoções do primeiro
aniversário do Conexão Rotary, vamos entrevistar, nesta
segunda-feira, 28, a talentosa Diretora de Jornalismo de Rádio e
Editora de Jornais Impressos, atual Presidente da ABROL Seção
Espírito Santo, Presidente do Rotary Club Cachoeiro de
Itapemirim – Princesa do Sul (ano rotário 2021/2022) – Distrito
4410 – Governadora DENISE VIEIRA SANTOS
 

Denise destaca, dentre todas as experiências e feitos gratificantes
que viveu enquanto governadora, a assinatura de um convênio
importante com a Coordenadoria de Violência contra a mulher,
pois esta união do Poder Público e o Rotary contribuíram muito
para a redução da violência neste setor.
 

Sua trajetória rotariana, merecedora de apreço, teve início em
2007. Foi Coordenadora DA IMAGEM PÚBLICA NO BRASIL ANO
ROTÁRIO 2013-14. Facilitadora em Imagem Pública nos GETS,
GITS, Institutos Rotary do Brasil em Gramado, Santos, Goiânia,
Vitória e Foz do Iguaçu e do I GETS- GITS Virtual em 2020 e GETS
GITS em São Paulo.
 

A Coordenadora Regional da Imagem Pública 2020-2023 para
Região 29, Zona 24 e Companheira Major Donor, conta também
com a Comenda Rubem Braga.
 

Uma das características interessantes desta comunicadora, que
se deve mencionar é que além de toda sua dedicação,
determinação e carinho exemplares ao desenvolver seus
projetos, Denise é uma pessoa romântica, ama Roberto Carlos
que é seu conterrâneo.
 

Todas as mulheres estão convidadas e os homens também para
fazermos deste encontro, uma conexão de sucesso.
 

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
 

Se você perder este encontro não deixe de ver no YOUTUBE da
Radio GAZETA –Conexão Rotary Program. 

 D
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  Anota Aí 2!
 

Após um longo período paradas por conta da
pandemia (Covid), este projeto maravilhoso
chamado Fuxico, está de volta!

Esse projeto reune pessoas que gostam de
artesanato, que amam ajudar ao próximo, e
que acreditam na importância de se
reaaproveitar tudo que puder ser reciclado.
A idéia do grupo surgiu quando o Rotary Club
of Boca Raton West em parceria com a
Recycle Life USA, criaram o primeiro evento
que reuniu mulheres de várias cidades do sul
da Flórida no dia 15 de Setembro de 2018,
com o objetivo de fazer "Fabric Yo-Yo",
conhecido no Brasil como "Fuxico".
O nome "ARTESÃS" foi escolhido para que
outras peças, além dos Fuxicos, sejam
incorporadas ao bazar.

Este projeto do nosso clube é coordenado por
Vera Schafer!

Obrigada Vera!

Para saber mais:

https://www.facebook.com/groups/artesasdaf
lorida/about

https://ourcard.com.br/GazetaNews
https://www.starts-at.com/event/1813372630
https://www.facebook.com/groups/artesasdaflorida/about


 CONVENTION

2022

 R O T A R Y   I N T E R N A T I O N A L
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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

