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A ESPERADA QUINTA FEIRA  
 DO MÊS

 

E aconteceu nesta quinta-feira 29 de abril, mais um
encontro fantástico do nosso Rotary Club Boca
Raton West, como nossas reuniões presenciais
continuam acontecendo somente uma vez por
mês, estamos sendo agraciados com locais e
momentos dos mais interessantes. 

Ontem fomos conhecer o BUTECO DO MANOLO –
um restaurante brasileiro que faz parte da rede de
restaurantes já conhecida pelos clientes, residentes
de Orlando e outras regiões, e este restaurante
que conta com música ao vivo, me pareceu um
lugar aconchegante, alegre e com muitos
brasileiros saboreando as porções mágicas e
deliciosas oferecidas por um chef capacitado, o
nosso grupo aprovou o ambiente, que fica aqui
pertinho de nós, estreado há apenas 3 semanas
em Deerfield Beach. 

O encontro recheado de muitas risadas, bom
                                                                       Cont. pag. 2        
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papo e de olhos arregalados pelas porções
elaboradas com ingredientes selecionados
trouxe à nossa mesa um clima super
agradável. (vale lembrar que as porções são
tamanhos família).  
 

O encontro se tornou num daqueles eventos
destinados a termos momentos de profunda
união de uma grande família. 

Douglas Heizer que conhece a tradição da
linhagem do restaurante desde o Rio de
Janeiro, trouxe até a nossa mesa o Dono e
responsável pelo sucesso dos “butecos” aqui
na Flórida, nos apresentou o velho conhecido
e nos deixou muito à vontade, nos
convidando a voltarmos mais vezes.  

A falta da Vera Schafer foi amenizada com um
facetime desde Orlando onde está
acarinhando suas netas, o sorriso dela
inconfundível durante os minutinhos e nos
dizia um olá, porém os olhos deixavam
escapar uma “pitadinha de inveja” por não
poder estar em dois lugares ao mesmo
tempo.... 

A ausência de Francisco Pessoa, que deixa o
ambiente sempre mais engraçado que por
motivos pessoais, desta vez não veio... foi
sentida e comentada. 

A nossa secretária Bernadete Zagonel que
certamente também perdeu a chance de
conhecer o restaurante e ter momentos
agradáveis ao nosso lado... 

Sentimos também a falta de Angélica Blakely
que certamente quando ver as fotos vai ver
que estávamos muito alegres e que
ganhamos uns quilinhos a mais, pela
quantidade servida e a agradável
apresentação dos mesmos. 

Enfim os presentes Dini Heizer, Douglas
Heizer, George Gesund e Janne Gesund, Marli
Casanova e Wally Casanova, Aloysio
Vasconcellos e Lígia Assunção e Luciana e
Jimmy Beuke aproveitaram cada guloseima e 

aprovaram o restaurante para encontros
festivos. 

Durante estas reuniões presenciais tão
esperadas, além de estarmos mais próximos
à comunidade brasileira, hispana e
americana que entre os clientes dos locais,
temos tido a oportunidade de deixar com
nossa alegria estampada em nossos rostos e
o contentamento de sermos rotarianos... nos
permite nestas ocasiões encontrarmos
velhos amigos que muitas vezes não sabem
que fazemos parte deste grupo seleto de
“Feitores do Bem” através de nossos projetos
para comunidade local e em outros países,
identificando assim mais caminhos no intuito
de informá-los que somos um time do bem
que tomou a decisão de juntos fazer o
melhor pelo próximo. 

Apesar do clima de festa, nós também
aproveitamos estes momentos maravilhosos
para estreitar nossos relacionamentos entre
os associados e para definir alguns itens de
projetos em andamento. 

Aliás o projeto que está em andamento e em
breve será lançado ao público está quase
saindo do papel e acreditamos que vai fazer
muita gente feliz e realizada, além de seus
“melhores amiguinhos”, esperem logo, logo
todos saberão detalhes, estamos confiantes
que será muito bem acolhido. 

A tempo, ontem também tivemos a
sorridente Dini Heizer nos demonstrando o
modelo da camiseta oficial do nosso clube
que todos aprovaram uma cor radiante e
espetacular um amarelo que simboliza
VITÓRIA – BRILHO – LUZ, onde ficará muito
visível que somos luzes para caminhos de
muitos, que estamos utilizando nosso
serviço voluntário com muito carinho e
queremos e devemos ser notados por onde
passarmos, não porque merecemos
reconhecimento especial, mas sim, porque
fazer o bem nos faz diferentes e traz
conforto para nossos corações.   Cont. pag. 3
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Já contando os dias para outro encontro
significativo, até lá... 

By Ligia Assunção
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Rotary clubs in Lviv find hope,
strength in solidarity

 

The morning of 24 February began roughly as any
normal morning would. I woke up, went for a jog,
and had breakfast. While eating breakfast,
however, I heard the news on the radio that
Russian bombs were falling on my country,
Ukraine.

I immediately called a few friends and
acquaintances in other cities to find out how they
were doing. Fortunately, most of them were
unharmed and safe. Then in the afternoon, a TV
station from Regensburg, Germany, where I had
spent time during a research assignment in 2018,
called me for a comment. Then more media, with
an avalanche of requests, and my real work
started.

Further interviews with journalists from Western
Europe, Asia, and America followed. At the
beginning of April, the editor of the Rotary
Magazine for Germany and Austria visited us to
research and report about our relief efforts and to
interview Rotary District 2232 Governor Volodymyr
Bondarenko.

Right from the first chat messages, I witnessed
how Rotary members worldwide supported each
other and extended that support to non-members
who were in need. Rotary clubs in District 2232
immediately organized fundraising efforts and
humanitarian aid for  residents   in areas under
attack. Our district public relations committee 

Volunteers stand in front of pallets in one of
several warehouses in Lviv set up for relief supplies

launched a social media campaign to share current
developments in Ukraine with our friends in Rotary
around the world.

The Rotary Club of Lviv International put together a
task force only a few days after the war began to
coordinate, among other things, the supply of
medicines, hygiene items, and medical equipment to
Ukrainian hospitals and children’s homes. In addition,
my own club, Lviv International, established useful
contacts with international partners – both Rotary
clubs and other charitable organizations in the
United States, Germany, Poland, Denmark, Norway,
and Latvia.

This enormous encouragement from the Rotary
network gives us strength and new hope

 

In daily Zoom conferences, we determine the needs
of different recipient groups – whether refugees,
children or wounded people – and plan further
activities. We do this in close cooperation with the
State Agency for Medical Care of Ukraine. We set up
several warehouses for relief supplies in the Lviv
region.

The items we supply through these warehouses
range from mattresses and beds for hospitals to first
aid kits, protective vests, clothing, and food.
Everything is shipped to Lviv via the Polish-Ukrainian
border where the relief supplies are sorted and then
transported to areas affected by the war. A
fundraising campaign to purchase more medical
equipment for hospitals is also underway.

In the meantime, some of our Rotary members left
the country. Others have remained in Lviv and open
up their apartments, offices or production halls to be
used as accommodation for refugees. Some even
offer these refugees jobs so they can earn some
money.

One of the things that helps us the most is the broad
solidarity. On our club web page and on the “Rotary
in Ukraine” Facebook page we regularly report about
our actions and receive daily greetings, encouraging
comments, and inquiries from all corners of the
world. Other Rotary clubs, our partners, but also
grateful people and institutions that we were able to
help, get in touch. This enormous encouragement
from the Rotary network gives us strength and new
hope.

By Orest Semotiuk, Chair of the Public Relations Committee of
the Rotary Club of Lviv International, and a member of the
District 2232 Public Relations Committee

http://blog.rotary.org/2022/04/26/rotary-clubs-in-lviv-find-hope-strength-in-solidarity/


 

profissionais e criativos seres humanos Ligia
participou no dia   21 – contando como tem se
reinventado com o tema QUANDO REINVENÇÃO
CRIATIVA SE TRANSFORMA PELOS
SENTIMENTOS. 

Foi um momento muito importante em minha
carreira, nunca pensei que poderia estar sendo
uma incentivadora ou mentora em nenhum painel
deste gabarito, Rosa viu em mim algo especial e
me fez sentir muito especial... Oportunidades
batem à nossa porta, e nós devemos e temos que
dar seguimento aos nossos instintos. Foi muito
bom participar e isso me trouxe mais
conhecimento, estar rodeada de pessoas mais
inteligentes que me faz crescer, dividir minhas
experiências com centenas de participantes foi
muito acolhedor e me concedeu mais uma vitória
no caminho da reinvenção, Ligia conta que se
emocionou com o convite e ficou muito grata com  
a indicação e o reconhecimento. Foi um desafio
maravilhoso e prazeroso. 
 

  E D I Ç Ã O  4 0  -  A P R / 2 8 / 2 0 2 2  

  Aconteceu!
 

World Creativity International day 
Dia Internacional da Criatividade

 

Pelos olhos da câmera da convidada
associada do nosso club – LIGIA
ASSUNCAO

No mês de abril muitos países participam do
dia World Creativity International day - Dia
Internacional da Criatividade (21.04)- este ano
não foi diferente em volta do globo,  muitos
profissionais participaram desta festividade
interessante e que vem a cada novo ano
agrupando mais profissionais talentosos e
representantes de diversos seguimentos onde,
convidados para serem organizadores ou para
colaborar como inspiradores de uma multidão
de pessoas se reunirem para compartilhar
suas experiencias e incentivar tantos outros
profissionais no mundo criativo que vivemos.

Neste ano 2022, Ligia Assunção, foi convidada
por ROSA MORCELI a organizadora de
VARZEA GRANDE – BRASIL, para participar
das atividades que foram distribuídas durante
três dias (21,22 e 23/04). Nesta ocasião, foram
apresentados os profissionais de alto gabarito
residentes em diferentes paises e do Brasil, no
painel de Várzea Grande, entre estes  

 CONVENTION

2022

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



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!

 It's time to party at the
District 6930 

District Conference!
 

You can register here:                  
            Register NOW for District   
            Conference

 

Some highlights include:

Amazing speakers on Friday

       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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    Lígia Cabral Assunção   
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  Anota Aí 1!
 

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. 

CA
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https://dacdb.com/Register4/Index.cfm?EventID=77569612&UserID=800075446
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VISIT US
 rotarybocaratonwest.org 

RotaryBocaRatonWest

instagram.com/rotarybocaratonwest/ 

RCBocaRatonWest

RotaryClubofBocaRatonWest

AGENDA 
DE ABRIL

COMEMORAÇÕES
DE MAIO

Rotary Boca Raton West

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

05 - Reunião Regular
        Chloe's Bistro 
        6885 SW 18th St b7, 
        Boca Raton, FL 33433
       
12 - Reunião Regular

19- Reunião Regular 

 26 - Work Hard Play Hard
       - Comemoração dos Aniversários
       - Local a ser definido

 Youth Service
Month

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
 


