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O DIA DAS MÃES é a celebração do coração! Ocorre
anualmente no segundo domingo de Maio que é
também o mês das noivas, estas que quase
sempre também se tornarão mães. Então, é um dia
lindo e que deve mesmo ser celebrado como forma
de reconhecimento ao amor, à dedicação e à força
que move mulheres de todas as etnias e
classessociais na luta pelo bem-estar de seus filhos
Inscrito nos calendários oficiais do mundo, o Dia
das Mães aquece o comércio e, portanto, a
comemoração
contribui
muito
para
o
desenvolvimento econômico e para a criação de
emprego e renda.
Pensando em minha mãe, lembro que ainda
criança, ficava meio “irritadinha” quando Dona
Alzira dizia “você só́vai entender quando for mãe”
sempre que eu não compreendia as razões de suas
negativas às nossas vontades. E a lista era bem
grande!
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Havia um “livrinho azul escuro de capas duras”
odiado por mim e nele, se eu não obedecesse ao
que era estipulado por ela, meu nome iria pra lá.
Anos depois, quando me tornei mãe, adotei o
livrinho. Era como se os ensinamentos estivessem
tão infiltrados, tão tatuados na minha mente de
jovem mãe, que (confesso exagerei na medida)
realmente comprei um caderno também azul
escuro, de capas duras gravadas em dourado
(odeio dourado) como forma coercitiva de
educação.
Mas, o caderninho que existe e está guardado
para aquela que for mãe em primeiro lugar, na
verdade se transformou em diário onde registrei
coisas lindas, sonhos e projetos que fiz para
minhas princesas. Minha primogênita comenta
que nunca viu ou leu o que eu escrevia no
livrinho, mas tinha um certo receio de ter seu
nome ou desobediência registrada nele.
Todos sabemos que mãe nunca descansa, ela
sabe aqueles remédios de gostos horríveis e que
nos ressuscitam quando comemos chocolates
escondidos, ou aquelas goiabas “bichadas” que
ela advertiu para não tocarmos.
Mães conseguem multiplicar o único frango e dele
fazer a sopa para a “penca” de filhos, reservar o
“peito carnudo” para o papai que trabalhava duro,
preparar saborosos ensopados ou assados com
coxas e sobrecoxas e, ainda, destinar partes dele
para a vizinha que, sem recursos, precisava
alimentar 12 filhos.
Ser mãe significa dedicar nossa vida, nosso
tempo, nosso pensamento, nosso coração e
nosso amor aos nossos filhos para levá-los
adiante e ensiná-los a viver e se tornarem
cidadãos tão bons ou melhores que “os
exemplares”. Eu confesso que papai até tentou
ajudar minha mãezinha, mas era sempre dela a
última palavra, não porque era autoritária, mas
porque a ligação umbilical entre mães e filhos não
se rompe jamais.
Ser mãe é ter uma razão para ser ESPECIAL para o
resto da vida e querer aproveitar e viver ao
máximo cada momento. Mas é também ter
sentimentos contraditórios...
Por vezes eu observava minha mãe abrindo uma
compota doce, ali à beira do fogão – naquele

tempo ainda movido à lenha e, admito, eu queria
poder ler seus pensamentos, pois mesmo que eu
não a ouvisse falar nada, ela estava pensando
em como dividir sua compota favorita com todos
os filhos.
Foi complicado para ela como, hoje, é para esta
mãe que escreve ver seus filhos crescendo,
sentindo alegria e ao mesmo tempo a saudade à
medida que avançam ao longo da vida. Naquela
época eu não podia entender porque mamãe às
vezes castigava um de nós e chorava ao mesmo
tempo, como se a dor fosse maior nela… Hoje eu
entendo tão bem!
Se existe um amor real, sincero, eterno e infinito,
este é o amor de mãe. Hoje, eu sei bem sobre
este amor sem medida.
Na realidade, ser mãe significa também seguir os
passos desses pequenos professores, nossos
filhos, até que se tornem adultos. Sim, porque
nós as mães espertalhonas pensamos que
somos professoras e sem dúvida, como adultos,
temos vivências e podemos exemplificá-las
enquanto educamos. Porém, mesmo sem saber,
eles nos ensinam a amar incondicionalmente,
nos testam e nos fazem melhores seres
humanos, mesmo que na relação de amor
incondicional, muitas vezes até as mães se
cansam.
Antes de ser mãe eu ficava imaginando como
seria, mas quando vi os olhos famintos da minha
primeira bebê entendi que à partir daquele
momento aquela boca sem dentes, era o charme
que faltava em meus dias, aquele “cocô”
malcheiroso tinha o perfume da exatidão e da
compreensão das delícias e angústias da
maternidade.
Aí me pego pensando nas noivas que enfeitam
este mês cor de rosa-chá́, e enchem os bolsos de
organizadores(as) das grandes festas, imaginam
cada detalhe, e eu que já fui noiva sei que tudo
aquilo, toda aquela organização será́ curtida
mesmo pelos pais, e pelos convidados, porque as
noivas estão em “transe” e nem percebem que
acaba a festa antes mesmo de começar. Assim,
dando asas à imaginação, penso aqui com meus
botões que toda noiva, com raras exceções,
sempre está pensando na casa branca, no quarto
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romanticamente decorado e nos filhos que serão de flores colhidas no parque.
certamente a consagração do amor inicial.
Aproveite seu tempo junto a sua mãezinha, e se
ela já estiver de cabelos brancos e pelo tempo
Madre Tereza disse:
estiver esquecida de muitos momentos, abra os
Ensinará a voar..., mas não voarão o seu voo.
Ensinará a sonhar..., mas não sonharão o seu álbuns de família e lembre a ela e a você ̂mesmo,
como foi bom ser amado.
sonho.
Ensinará a viver..., mas não viverão a sua vida.
Se você, auxiliado por ela, hoje é bem sucedido(a)
Ensinará a cantar..., mas não cantarão a sua
então leve-a para viajar, e por favor não se
canção.
envergonhe se ela estiver meia esquecida de
Ensinará a pensar..., mas não pensarão como
como segurar bem a faca, lembre-se que ela
você.
muitas vezes cortou seu bife em pedacinhos
Porém, saberá que cada vez que voarem,
pequenos para que pudesse saborear.
sonharem, viverem, cantarem e pensarem...
estará a semente do caminho ensinado e Se os cabelos desta senhora marcada pelo tempo
aprendido!”
já não for mais aquele penteado da moda, por
favor não se envergonhe porque ela nunca se
Sábia esta senhora que não foi noiva a não ser de
envergonhou por trazer mais “brilhantina” na
Deus, mas foi mãe de muitos – claro, mãe de
bolsa pesada para que você aparecesse muito
coração, porque não constam escritos de que ela
bem quando era o centro das atenções nas festas
tenha dado à luz.
da escola do bairro.
Nem sempre os nossos sonhos se tornam os
Se você vive em outro país, faça muitas chamadas
sonhos de nossos filhos, mas os sonhos deles
telefônicas, crie motivos para boas risadas, ajude
sempre serão nossos. Pensamos que podemos
sua mãe a ver que tudo que ela lhe ensinou, você
controlar cada detalhe, pensamos que vamos
não se esqueceu. Porque seus filhos e filhas hoje
livrá-los de todo o mal..., mas eles seguem pelos
estão observando e um dia você̂ será́ idoso (a) e
caminhos que escolhem e temos que acreditar e
tudo ocorrerá de sobra com você̂ que, talvez por
estarmos seguras de que fizemos o nosso melhor.
mais longevo, chegue a ser bisavó ou bisavô.
Cedo ou tarde eles voarão, apesar de nossa
relutância em aceitar que a hora é chegada.
Feliz Dia das Mães! Feliz Mês das Noivas que se
tornarão Mães!
Ser mãe é uma escolha sem volta. Choramos mais
que nossos filhos ao deixá-los nos primeiros dias Deus abençoe todas as mães – mestras,
da pré-escola. Que mãe não quis tomar aquele economistas, cozinheiras, arrumadeiras – que
maldito “gatão” pelos colarinhos quando ele fez criaram tantas fantasias, que deixaram de ter
nossa princesa chorar? Quem não roeu as unhas aquela bolsa do bazar da esquina, que nunca
ou deixou gasto o asfalto da calçada em frente estudaram muito, mas trabalharam em dobro
dos cursinhos pré-vestibulares, imaginando se os para que você pudesse ir à universidade e hoje
filhos prestaram atenção em cada dica para o ter este posto importante na empresa... Desejo
exame final? Quem não permaneceu acordada à que ainda estejam com vida e que você ̂e ela, filho
espera da hora do retorno do primeiro encontro ou filha, tenha tempo para entender o que é ser
contando os minutos para vê-los chegar sãos e mãe de verdade nesta vida!
salvos.
Alzira minha querida mãe, que hoje está no céu,
Mãe é um ser precioso e, apesar de filhas, só é saiba que eu finalmente entendi, de A ao Z como
possível entender a grandiosidade desta escolha amar quase igual a você̂ .
quando nos tornamos mãe também.
Então, se você̂ é filha, encha os olhos e a mente de
imaginação, crie lindos cartões feitos à mão para
homenagear a sua mãe. Se não tiver dinheiro
sobrando, faça algo significativo como um buquê
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donations, and a lottery drawing for a special prize.
In recent years the event has provided funding to
refurbish a playground at a local elementary
school, support our local South of Downtown
project, help build a home in one of our
neighborhoods, and provide a new HVAC system
for a local nonprofit organization.
Martha and her family will receive a home thanks to the
efforts of the Rotary Club of Lincoln, Nebraska, working in
partnership with Habit for Humanity

Working with Habitat to
Provide a Place to Live
Awoman from Africa and her six children will
soon have a new home in Lincoln, Nebraska,
thanks to our Rotary club and Habitat for
Humanity of Lincoln.
Construction will begin soon on the home for
Martha and her children, giving them a place to
live that isn’t cramped and even with a yard for
the family to enjoy. Martha’s salary can only
afford a two-bedroom apartment, but with the
help of nearly $40,000 from our club, Habitat for
Humanity will be able to construct a threebedroom home on a lot in Lincoln that she can
afford to buy.
The co-chairs of our annual fundraiser,
Rise.Shine.Give, were overwhelmed at the
support and donations that came in. Kate
Holman and Penny Johnston note that
sponsorships, silent auctions, and a lottery
drawing resulted in more than $86,000 raised at
our event on 12 February. After a year off
because of COVID-19, nearly 150 people
gathered at Nebraska Innovation Campus for
the event.
We have a custom of donating half of the money
raised to a charity of the club president’s choice.
Club president Christina Usher said she selected
Habitat because “it is an organization that is
focused on building community and helping
provide affordable housing.”
The annual event began several years ago when
then president, Mark Stephens, asked club
members Erin Dobesh and Brett Ebert to put
together a brunch event. They conceived a plan
to seek corporate sponsorships, silent auction

I was thrilled at the amount raised, which will help us
finance the construction of the new home for Martha
and her family. They will actually buy the home, which
helps give them pride and encourages them to
maintain it.”
JOSH HANSHAW, HABITAT FOR HUMANITY
The local branch of Habitat for Humanity was
founded in 1988, and since that time they’ve built,
rehabilitated or repaired nearly 200 homes for
needy families. Each home constructed involves
oversight by a professional construction company
with help from hundreds of volunteers. Many of
the furnishings in those homes come from the
organization’s “Resale Store. Josh Hanshaw, CEO of
the organization, shared his excitement during the
Rotary event. Hanshaw talked about the family and
how involved the children are in their school
activities and sports. He also said that all six of the
children who are in elementary, middle and high
school grades, want to go into medical careers
which will give them an opportunity to help others.

Our club’s nearly 300 members represent a cross
section of business, education, and nonprofit
companies and organizations in Lincoln. We not
only support projects such as this one for Habitat
for Humanity but have funded major renovations
of two elementary school playgrounds and
installation and maintenance of facilities in several
of Lincoln’s parks.
Visit our club website to learn more.
Rotary International’s partnership with Habitat
for Humanity International helps clubs and
districts empower local communities through
access to safe and affordable housing, water and
sanitation facilities, and hygienic practices and
skills
training
to
improve
employment
opportunities. Contact your local Habitat to jointly
design and implement local service projects, or
learn more about the partnership.
By Randy Bretz, Rotary Club of Lincoln, Nebraska, USA
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Anota Aí 1!

Lígia Cabral Assunção
Segunda-feira, 09 de maio, ainda no espírito de celebração
do Dia das Mães, o Conexão Rotary tem orgulho de
entrevistar FERNANDA BIANCHINI, mulher admirável e
muito conhecida, que vê no voluntariado um importante
instrumento para a inclusão de deficientes visuais no
mundo da dança – um grande desafio para ela, Fernanda,
que decidiu dedicar-se a essas pessoas especiais na certeza
de que para além dos olhos, é possível enxergar com o
coração e alimentar a alma através da dança.
Assim é que Fernanda, com seu método pioneiro de ensino
da técnica do ballet clássico a deficientes, tem
compartilhado arte, graça e beleza através do ballet
reconhecido mundialmente, cujo aprendizado se inicia no
toque e permite a prática de diversas modalidades de
dança, trazendo aos alunos a melhora postural, sensorial,
espacial, ganhos com a autoestima, desenvolvendo a
autoconfiança e dissolvendo preconceitos.
Entre as modalidades artísticas, a escola oferece cursos
gratuitos de ballet clássico e contemporâneo, sapateado,
dança de salão, dança do ventre, danças inclusivas, ioga,
aulas de canto e musicalização, piano, violão, violino e
teatro. Exercícios de Pilates e Fisioterapia fazem parte da
programação semanal de atividades, com a finalidade de
promover saúde e bem-estar aos bailarinos. Essas aulas são
abertas tantos aos familiares quanto a qualquer pessoa que
queira ingressar nos grupos.
Certamente você – mãe, irmã, filha, esposa, amiga – será
contagiada pela vida de excelência e pelo voluntariado
exemplar de Fernanda Bianchini – mulher plena de beleza,
de conhecimento e de amor ao próximo.
Bem-vindos, todos, a mais esta Conexão!
Se você perdeu visite o YOUTUBE – Gazeta News – Conexão
Rotary.

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
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!

EDILUCIO
FERNANDA
FERNANDES
BIANCHINI

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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COMEMORAÇÕES
DE MAIO

AGENDA
DE MAIO

Youth Service
Month
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

VISIT US
rotarybocaratonwest.org
RotaryBocaRatonWest
instagram.com/rotarybocaratonwest/
RCBocaRatonWest
RotaryClubofBocaRatonWest
Rotary Boca Raton West
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

