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Aprender habilidades de comunicação e
resolução de problemas.
Descobrir estratégias para se tornarem líderes
dinâmicos em suas escolas ou comunidades.
Aprender com líderes comunitários, oradores e
mentores.
Transformar sua motivação em ação.
Fazer amizades.                                   Cont. pag. 2 

VOCÊ TEM AS CARACTERÍSTICAS
NECESSÁRIAS PARA SE TORNAR

UM LÍDER DINÂMICO E
TRANSFORMAR O MUNDO AO

SEU REDOR?
O RYLA é um programa organizado por Rotary
Clubs e distritos onde você desenvolve suas
habilidades de liderança, faz amizades e se diverte.

Quais os benefícios?

Os participantes podem:

                                                                               
                                                                                                                              

  Rotary Youth Leadership Awards
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Como o RYLA funciona?

Os eventos RYLA, voltados a pessoas de 14 a
30 anos de idade, são organizados localmente
por Rotary Clubs e distritos. Eles podem ter
diferentes formatos, como seminários de um
dia, retiros de três dias ou acampamentos de
uma semana. Geralmente, os eventos duram
de três a dez dias e incluem apresentações,
atividades e workshops relacionados a
diversos tópicos.

É possível realizar um evento para ajudar
estudantes do ensino médio a alcançarem
todo o seu potencial, orientar universitários
sobre criação de estratégias inovadoras para
solucionar problemas ou transmitir a jovens
profissionais informações sobre práticas
empresariais focadas na ética.

Como posso me envolver?

Os participantes do RYLA são indicados por
Rotary Clubs locais. Contate o clube da sua
cidade para saber sobre os eventos que estão
planejando, como se inscrever e o custo de
participação.

Próximo a Warwickshire, na Inglaterra, os
participantes do RYLA aprenderam a

trabalhar juntos para realizar tarefas e a
ganhar a confiança uns dos outros.

O RYLA em Wiliams Bay, nos EUA, reuniu
mais de 80 estudantes em atividades que

abordaram trabalho em equipe, solução de
problemas e comunicação.

Em Helsingborg, na Suécia, estudantes de
todo o mundo aprenderam a encontrar

soluções para desafios cotidianos com a
ajuda de líderes comunitários.

Duas equipes de jovens do Malauí
trabalharam juntos em uma

corrida contra outros times a fim
de vencer certos desafios que
exigiam trabalho em equipe e

comunicação.

https://my.rotary.org/pt/search/club-finder
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Are you Ready for the Online Challenge?

Members of the NoBorders Rotaract Club meet.

As a young professional, I found myself being short on

time. I was starting my career, making new friends, and

I really didn’t have time to meet in-person multiple

times a week. I tried a traditional Rotaract club for

just over three years, but always felt guilty when I

missed a meeting because I was traveling or working

late. I really wanted to be in the Rotary family, but I

needed flexibility.

So I decided to look into other options, and evaluated

what was most important to me in a Rotaract/Rotary

club. Outside of service, I discovered that club culture

and structure was what was most important to me. After a

bit of a search, I stumbled across the Rotaract Club of

No Borders, which has members from around the world

and meets exclusively online. A new club, it had just

chartered a few months before I joined. They had

members from three countries and half of the members

spoke English; the other half Spanish. That sounded

like an interesting challenge to me.

There are three main things that I love most about

being in the NoBorders Rotaract club outside of our

flexible schedule.

Creating Friendships: 

With my past experience in Rotaract, it felt more like a

work relationship than a friendship. We met regularly,

talked about Rotaract stuff, and then went on with our

lives. With NoBorders, we’re always communicating

through email and social media. We keep up with what’s

going on in each other’s lives and share

congratulations or offer support. We also encourage

members to build relationships with traditional clubs

near them, especially for volunteer opportunities.

This gives us a great chance for even more friendships.

Building International Understanding:

With the NoBorders club, I have the ability to work

cross-culturally on a daily basis. I email, chat, and

regularly video chat with people from around the

world which helps me build my communication skills

as well as my international understanding. Our club

has had members from over six countries and with

each of those countries comes a new way of thinking

and interacting. In the world today, it’s extremely

important to work on building international

understanding so that we can all coexist

peacefully.

Overcoming Challenges:

Online clubs are challenging. International online

clubs are especially challenging. It’s not for

everyone. It requires you to be proactive and it

requires you to solve problems that have never been

solved. Online clubs need people who love to solve

problems and thrive in those settings. It’s really

hard to build a team through a computer screen – but

it’s possible.

Being in a club that meets online isn’t for everyone,

but it is for me. They are great for people that are

short on time, and they open opportunities for so

much more than that. It may be hard work to build

friendships, do projects, and create a club that is

inviting to all when your membership is spread

across the world. But as Neale Donald Walsch said,

“Life begins at the edge of your comfort zone.”

By Patricia Mackenzie, 2017-18 president of the

Rotaract Club of NoBorders

http://www.nobordersrotaract.club/home/


  An  Aconteceu 
 

 Antony Beuke
 Belinda Beuke
 João Zagonel
 Maiara Fascina 

Os nossos companheiros Douglas & Dini
Heizer estiveram no RYLA  neste fim de
semana.

O RYLA do nosso distrito é privilegiado,
pois é em um local maravilhoso, tranquilo,
agradável, confortável... sem contar com o
visual! Estou falando do Florida Elk’s Youth
Camp.

Nossos jovens que participaram do RYLA
2021-2022:
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  Anota Aí 1!
 

 

  Anota Aí 2!
 

    Lígia Cabral Assunção   

 G
EN

ER 
 SILVA

 

Nesta segunda feira, 21 de março, o Programa Conexão
Rotary, orgulhosamente apresenta a entrevista do RL GOV.
GENER SILVA – Rotary Club Araçatuba Oeste - D 4470.

Rotariano há 37 anos, ele relata que ocupou todas as
posições na administração do Club e presidente na gestão
1992/1993.  Em 2003/2004 foi Governador Assistente do
Distrito 4470 e Governador em 2006/2007.

Você certamente quer saber mais sobre este excelente
rotariano .

Gener Silva diz que durante o tempo que foi
Governador realizou vários seminários: DQA –
Desenvolvimento do Quadro Associativo; Fundação
Rotaria; Conscientização Rotária, todos sem custos aos
participantes.

O Governador recebeu a comenda Major Donors (Paul Harris
–10). Porém, este carismático “amigo” se destaca não
somente na família rotária, pois conta com uma carreira
profissional simplesmente admirável.  Advogado, Bacharel
em Pedagogia, Educador Físico, Professor de Matemática,
Especialista em Educação, Despachante Policial, Gener Silva
se aposentou como Juiz Classista da Justiça do Trabalho e não
parou. Hoje é o Presidente do Sincomércio de Araçatuba, Vice
Presidente da FeComércio de São Paulo e, ainda, Conselheiro
efetivo do SENAC-SP.

Para além de todo este seu desempenho admirável, o
excelente palestrante Governador Gener Silva nos
impressiona, quando fala sobre UFOLOGIA e trará muitos
esclarecimentos sobre este tema.

Acreditando ou não em discos voadores, você não pode
perder este encontro com o amável e dedicado Rotariano que
é nosso entrevistado.

Venha fazer parte da nossa conexão!



 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

AGENDA 
DE MARÇO

COMEMORAÇÕES
DE MARÇO

Rotary Boca Raton West

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

03 – Reunião Regular
      - Zoom
      - Vera Schafer

10 – Encontro de Companheirismo 
     - Noite Cubana
     - Padrino's Restaurant

17 – Reunião Regular  (Zoom)
     -  Novidades da Governadoria
     - Douglas Heizer

24 – Reunião Regular (Zoom) 
     -  Palestra:  A Hora H do Homem: 
        uma revolução possível
     - Marcos Vinícius Gabriel

31 - Rotary Club of Boca Raton West
        - 14th Anniversary Celebration
        - Crazy Uncle Mike's
        - 6450 N Federal Hwy, 
          Boca Raton, FL 33487

 Water and

Sanitation Month

 

ANIVERSÁRIO DE MEMBREZIA
 

 02 - Márcia da Silva
 
 
 

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


 

 DISTRICT CONFERENCE

MAY/ 13-15/ 2022

 

District Conference 
Friday May 13, 2022 09:00 AM  to 
 Sunday May 15, 2022 09:00 AM

________________________
 

Marriott Hutchinson Island Beach
Resort, Golf & Marina

555 NE Ocean Boulevard
Stuart, FL 34996

_________________________
 

Registration: Go to DACdb
 


