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ENCONTRO DA QUINTA À
NOITE
Os encontros presenciais do nosso club tem sido
um dos momentos mais esperados do mês.
Esta semana dia 14 de agosto, Luciana Beuke
decidiu pelo “Maggianos Little Italy” um dos
restaurantes italianos ao meu ver mais que
apropriado para encontros em família.
Em meu caso, fiquei extremamente feliz com a
escolha, porque sou cliente deste maravilhoso local
há anos, lá minhas filhas agruparam pessoas
especiais que amo, para a festa surpresa do meu
aniversário de 4 décadas, onde uma das pessoas
que participou da surpresa trouxe um brilho
especial, e hoje está linda amiga, já é uma
estrelinha que brilha lá no céu, além disso tenho
inúmeras memórias junto minha família. No dia
das mães por exemplo, minha sogra sempre fazia
as reservas para nossas celebrações, sempre
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aprovadas pelos membros da nossa gangue,
o cardápio deste restaurante recheados de
quitutes extraordinários, as opções intituladas
“Family Style” sempre foi a sugestão preferida
por todos, além de ganharmos uns quilos
mais durante o jantar, porque o restaurante
oferece várias vezes os pratos enquanto as
famílias “aguentam comer” além do famoso
“leftovers” aprovadíssimo por quem não faz
cerimônia em trazer para casa.
Se não bastasse detalhes intensos que
trouxeram a minha mente tais lembranças,
ainda fui informada pelo nosso fundador que
há anos atrás clubes de Rotary tiveram
momentos
históricos
neste
mesmo
estabelecimento durante reuniões nos velhos
tempos. Para dizer a verdade, muitos dos
participantes
desta
reunião
presencial
também fazem parte da clientela seleta deste
local.
Nesta noite de recordações e reencontros
estiveram presentes – O casal Beuke, O casal
Casanova, O casal Gesund, O casal Heizer,
Aloysio
Vasconcellos,
Angélica
Blakely,
Francisco Pessoa, Vera Schafer e eu, para
todos os presentes foi mais um desses dias
onde valeu a pena, estar em família, mesmo
que esta família seja construída por pessoas
especiais, com hábitos e personalidades
diferentes.
Aproveitamos este momento apetitoso entre
sabores dos mais variados e bebidas suaves
para notar que nossas diferenças nos fazem
tão únicos e nos aproximam ainda mais a
cada novo encontro, nossos objetivos
persistem, no caminho de fazer Serviço acima
de si mesmo nos faz ainda mais unidos.
Evidentemente a falta de alguns queridos da
família foram notadas, Carla Pessoa esposa
do Francisco, Raul LLanos meu esposo e o Mr.
Blakely esposo de Angélica, e Bernadete
Zagonel que por motivos diversos não
puderam fazer parte deste momento ímpar.

Falando em encontros que merecem ser
repetidos este foi um deles, na verdade aqui
torcendo para que no próximo encontro se
optarmos pelo mesmo restaurante o nosso
garçom seja um pouco mais experiente, que
cá pra nós ele não foi nenhuma “brastemp”,
o que não tirou o brilho do aconchego e o
gostinho de querermos repetir. Ainda sobrou
tempo para falarmos um pouco sobre alguns
pontos de alguns projetos e como todo
brasileiro em celebrações, fomos arranjando
motivos para ficar mais uns minutinhos,
nossas fotos deixam claro que foi um
encontro acolhedor e claro, para não
perdermos nossa tradição, fomos os últimos
a deixar o restaurante, atentamente
observados pelos garçons que estavam
exaustos de nosso palavreado (risos) eles
devem ficar curiosos com nossas risadas e
palavras que não podem decifrar, amamos
falar português quando nos reunimos.
Na espera do próximo encontro eu já sugiro
que seja com o tema A Mulher Mais
Importante do Lar, MÃES... vamos sonhando
com outros encontros nota dez como este da
quinta.
By Lígia Assunção.
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Anota Aí 1!

Lígia Cabral Assunção
Nosso programa na trilha de ultrapassar fronteiras,
trazendo os mais puros corações rotários, e pessoas
que tem importantes feitos na família rotária, traz em
18 de abril, O RL e Presidente do exercício 2021/2022
– Carlos Sargedas PT RC Sesimbra.
Vale a pena conferir parte da trajetória profissional e
rotariana deste ser iluminado que diz que para ele
nada mais intenso do que servir... entre seus feitos ele
organiza e atribui anualmente através da Fundação
Rotária Portuguesa várias bolsas de estudo para
alunos carentes, mas também Bolsas de mérito para o
ensino secundário e Universitário. Organizou e apoiou
várias Instituições, através dos apoios da Fundação
Rotária Portuguesa e da Rotary Foundation por causa
do Covid 19. Vários milhares de EPI´s foram
entregues a várias instituições do Conselho.
Organizou uma mega exposição com fim a obter
fundos para apoiar a Cercizimbra e atribuíram uma
viatura de apoio para esta instituição.
Organiza mensalmente na Biblioteca Municipal de
Sesimbra as “Conferências Rotary na Comunidade”
com enorme sucesso e participação comunitária. Ou
seja, por onde passa nosso convidado é referido como
“Personalidade do Bem” e esta é uma das razões por
que você não pode perder mais este momento único
em nossa conexão. Se você não puder ver ao vivo, não
deixe de conferir no YOUTUBE do GAZETA NEWS “Conexão Rotary programa” deixe seu comentário por
favor.

Anota Aí 2!
It's time to party at the District
6930 District Conference!
You can register here:
Conference

Register NOW for District

Some highlights include:

CARLOS
SARGEDAS

Amazing speakers on Friday
Friday night's Southern hoedown - BBQ dinner and
music
Saturday Speakers include Steve Dudenhoefer from
Ak'Tenamit - flying in from Guatemala
Saturday Scotch tasting with George Robertson-Burnett
Saturday night Governor's Ball with more fantastic
speakers
RI President's Representative Dr. Ravi Vadlamani flying in from India!
Author of A Century of Service David Forward
Induction Ceremony and comments by your next
District Governor Buck Vocelle
Plus, it's the last time you have to hear from me before
I'm put out to pasture!
When you sign up for the full conference package it's all
included in one bargain price!!
Join us for all the fun and fellowship starting on Friday, May
13th at the Hutchinson Island Marriott!
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Aconteceu

E-D: Marli Saraiva, Dini Heizer, Luciana Beuke, Vera Schafer e Lígia Assunção
Nosso Club em Ação

Gabriela Heizer

Nesta Segunda feira dia 18 de abril de 2022
Fomos participar de uma noite privilegiada para quem pode conferiu de perto a Ação entre o Grupo de
Mulheres do Brasil – Núcleo Sul da Flórida.
Uma proposta arrojada que as Líderes, inclusive uma delas já ofereceu detalhes deste grupo que hoje
conta no mundo inteiro com mais de 100 mil mulheres, e que foi iniciado pela Luísa Trajano lá no Brasil,
uma senhora que hoje está inclusive cotada para voos mais amplos, comenta que está sendo cotada para
ser candidata à presidente, porém, isso ainda não foi confirmado. Pode ser que em breve teremos mais
novidades que eu prometo contar a todos, a entrevista de Paola Tucunduva, foi na Segunda feira dia 11
de abril, e pode ser conferida no Youtube (https://youtu.be/uDihLWi0e0) Gazeta News – Conexão Rotary.
Voltando ao evento, O que pude observar é que mulheres de níveis e origens diferentes, com
escolaridades e carências diferentes são agrupadas neste Núcleo do BEM para expandir-se tanto como
mulheres profissionais, como mulheres que prometem ajudar e serem ajudadas, em vários campos,
demonstrando assim um elo do bem em tentativas plausíveis para a mulher fazer diferença para ela e
para outras que encontram no grupo uma saída para sentir se MAIS... Uma das palestrantes trouxe esta
palavra se ela conseguiu e tem real sucesso se sente MAIS porque as outras não podem?
Notei que as líderes sempre buscando o melhor caminho, tem feito diferença aqui no Sul da Flórida e que
a intenção de ajudar está bem centrada, e todos que estavam lá, puderam ver alguns depoimentos de
mulheres que em participando desta união se tornam mais fortes e não só se ajuda como incentiva as
novas que vão chegando.
Nossa Presidente foi convidada a falar um pouco do painel das organizações representadas no SUL da
Cont. pag. 8
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FLÓRIDA, e Luciana Beuke deu seu recado com
firmeza, mostrou que nosso “Time do Bem” não só
faz inúmeros projetos aqui na Flórida, bem como em
outros locais, ela deixou claro que somos um exército
de pessoas unidas para continuar a visão de Paul
Harris – o companheirismo é nossa arma tanto que
estávamos nos unindo na noite de ontem para
contribuir com o grupo e ao mesmo tempo informar
aos presentes como e onde podem nos encontrar...
Confesso que deu resultados imediatos, tivemos
várias pessoas perguntando sobre o nosso clube e eu
e Dini Heizer que fez parte da comissão presente, nos
encarregamos de falar e dar detalhes e claro
anotamos contatos e vamos prosseguir na busca de
levar ao conhecimento da comunidade o porque
existimos e o quanto fazemos.
A Vera Schafer foi como rotariana e como polivalente
que é, falou sobre suas experiências e também
mencionou sobre o brasileirinho um blog informativo
que é de autoria dela, porém ela foi convidada para
representar a Fundação Vamos falar Português.
Poderia ficar só aí nossa participação, porém ainda
colocamos uma mesa relacionada ao Projeto Fuxico,
onde Ligia Assunção e a voluntária Mari Rodgers (que
não é rotariana afiliada, mas fez parte de várias ações
do bem de nosso clube) se encarregaram de fazer as
vendas das peças de crochê confeccionadas pela
dona Ruth, não foi uma venda extraordinária, porém
conseguimos arrecadar $122.00 dólares. A Marli
Casanova também fez parte do time imbuído nas
vendas e foi muito bem vinda e também tirou muitas
fotos.
Além disso teve comes e bebes deliciosos, e eu que
estou e sou realmente abençoada ainda ganhei no
sorteio, um lindo brinco da Rommanel que cá pra
nós, muitos ficaram falando: essa mulher é muito
sortuda...
Foi mais um privilégio fazer parte de uma ação legal e
bem vinda para a comunidade – Nosso clube em
Ação faz e traz resultados e experiências
gratificantes.
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COMEMORAÇÕES
DE ABRIL

AGENDA
DE ABRIL

Maternal and Child
Health Month
07 - Companheirismo
- Douglas Heizer
14 - Encontro Presencial
- Maggiano's Litle Italy
- 21090 St Andrews Blvd,
Boca Raton, FL 33433

ANIVERSÁRIO
19 - Vera Schafer

21 - Companheirismo
24 - Work Hard Play Hard
- Comemoração dos Aniversários

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

- Local a ser definido

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

