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 CONFERÊNCIA DISTRITAL
 

A Conferência Distrital é o evento máximo e mais
importante do ano rotário de um distrito. É a
Conferência Distrital que proporciona a
oportunidade ímpar de rever velhos amigos e
conquistar novos, estreitar laços, fortaler o
companheirismo, participar de excelentes
intercâmbios de ideias e, sobretudo, de um imenso
congraçamento onde, juntos, se celebra a
superação dos desafios encontrados durante o ano
rotário.    

Muito além de um encontro de confraternização, a
conferência é um momento de estudos, de
palestras inspiradoras, de se fazer apresentações,
de expor pensamentos motivacionais, além de
teses e de propostas de elevado nível rotário a
serem encaminhadas para consideração
administrativa do Rotary Internacional.

A conferência é, também, o momento oportuno
para uma reflexão sobre o desempenho dos clubes
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durante o ano. Portanto, além de proporcionar
esse magnífico encontro coletivo da família rotária
nesse imenso congraçamento, também momento
é, para se prestigiar o Casal Governador em
exercício que, com indiscutível dedicação e
comprometimento, mantem o distrito alinhado
aos propósitos de Rotary Internacional. Em
paralelo, é o momento de demonstração de
consideração e apreço ao responsável direto pelo
clube a qual se pertence, o Presidente do Clube,
afinal o Presidente é um líder que tem a árdua
missão de liderar líderes, através de um
comprometimento voluntário, solidário e de
companheirismo. São o Governador e o
Presidente quem inspiram os companheiros do
clube a criarem projetos, quem os incentivam na
execução e abrilhantam o sucesso das
realizações. A eles, cabem aos membros, a
retribuição e reconhecimento pela arte de
doarem-se ao clube.

Portanto, COMPANHEIROS e COMPANHEIRAS, não
percam essa oportunidade de participarem das
Conferências Distritais. A participação do maior
número de sócios de cada clube, além de pôr em
relevo a eficiência e harmonia reinantes no seu
quadro social, representa a Festa da Amizade e da
promoção e enaltação do Rotary na comunidade
em que está inserido. A Conferência Distrital é o
fecho de ouro do ano rotário.

CONFERÊNCIA DISTRITAL 6930

Sucesso marca a realização da Conferência
Distrital de Rotary 6930, em Stuart, na Flórida,
fechando com chave de ouro a gestão do
Governador Michael Walstrom. 

O encontro teve início na quinta-feira, dia 12 de
maio, com a presença da equipe organizadora,
liderada pelo governador Michael e o Colégio de
Governadores, enquanto as caravanas,
representando seus clubes, foram chegando aos
poucos ao longo da sexta-feira, dia 13 de maio. Os
trabalhos tiveram a continuidade no sábado, dia
14 de maio, finalizando a conferência no domingo,
15 de maio.

O Presidente do Rotary Internacional, Shekhar
Meht, se fez representar pelo PDG Dr. Ravi
Vadlamani. Dr. Ravi, foi um jovem participante do
RYLA no Rotary, presidiu várias sessões em

 Convenções Internacionais Rotárias na Austrália,
Finlândia, Inglaterra e Estados Unidos, chegando
a Governador e, dentre as várias ações junto à
sua governadoria, recebeu o Troféu Globo de
Ouro em Barcelona, na Convenção Internacional
do Rotary.
 

A programação da conferência consistiu em
reuniões plenárias, com palestras inspiradoras e
motivacionais de grande importância para o
meio rotário, alinhadas e baseadas no objetivo
do Rotary e no lema do Rotary Internacional.
Todas as apresentações versavam sobre temas
oportunos e necessários, com o foco no ideário
rotário, apontando as diretrizes e instruções para
a melhoria da qualidade dos clubes do Distrito. A
conferência foi um evento onde se agregou as
mais profundas informações tanto do Rotary,
quanto da Fundação Rotária e se pôde vivenciá-
las. Foi nesse mesmo espaço que se descortinou
a maravilhosa arte do fazer rotário, num
congraçamento entre todos que ali estavam. 

Nessa oportunidade, houve a Aclamação do
Governador Indicado para o ano rotário
imediato, Luis Buck Vocelle, que assumirá em
junho/2022; Douglas Heizer, o Governador Eleito
e Vanessa Havener que, a partir de então, passa
a ser a Governadora Nominada. A todos eles, os
respeitos e considerações por abdicarem de suas
vidas pessoais, profissionais e familiares em prol
dos afazeres e obrigações inerentes ao cargo que
passam a ocupar, em função do Distrito Rotário.

No final da tarde de sexta-feira, 13 de maio,
houve um lauto Barbecue Western com uma
banda de músicas que brindou o público
presente com músicas country, regado a Open
beer and Wine Bar, servidos em uma bota de
cowboy em luzes de neon. Não se pode privar de
mencionar as mais belas e criativas produções
country dos participantes, vestidos a caráter,
culminando num cenário de profundo
relacionamento cordial e agradável entre os
companheiros.

A abertura do Jantar de Confraternização e o
Baile do Governador se deu pelo desfile do
Cólegio de Governadores e seus cônjuges, que
aconteceu na noite de sábado, 14 de maio. Nesse
mesmo evento festivo, o Governador em
exercício entregou as premiações distritais aos 
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companheiros que mais se destacaram durante 
sua gestão; aos que, incansavelmente, o
assessoraram, direta e indiretamente, nos
bastidores, bem como aos que mais se
empenharam  em abraçar a causa rotária no fazer
o bem, com dedicação e esforço, de forma
fraterna, não importando as barreiras. Não
poderia passar imperceptível a elegância que
imperou o Baile de Gala, desde a decoração
artística de luzes indiretas, criando uma atmosfera
de sobriedade em um estilo minimalista, quanto
pelo glamour do público feminino que desfilava
seus mais lindos, deslumbrantes e fluidos trajes
com rendas, brilhos e pedrarias, bem como a
sofisticação dos ternos dos homens e do estilo
black tie.

O momento surpreendente ficou por conta do
Governador Eleito, companheiro Douglas Heizer
quando, em dado momento do Jantar do
Governador, solicitou ao Representante do
Presidente do Rotary Internacional, que
autografasse sua gravata, e então a leiloou. A
oferta se iniciou a $200,00 e, após inúmeras
tentativas elevando os valores, o leiloeiro bateu o
martelo no valor de $1,300.00 que, o DGE Douglas
Heizer, gentilmente, doou à Fundação Rotária.
Esse é o Companheiro Douglas, dono de uma
verve alegre, faz de sua vida pessoal altares para o
próximo. Daí o sucesso de sua afabilidade e
relacionamento fraterno e cooperativo na arte de
fazer o bem, sua marca registrada são seus feitos
como rotariano. 

Por outro lado, o momento marcante e mais
emotivo, aconteceu no domingo, 15 de maio,
último dia da conferência, ao se prestar a
Homenagem Póstuma. Todos os presentes se
sensibilizaram ao se homenagear, nominalmente,
cada um dos companheiros do distrito falecidos
nesse ano rotário. Cada um dos companheiros,
que ali estava, prestou sua homenagem,
depositando uma rosa branca com o nome do
companheiro falecido, aos pés da bandeira
americana, no exato momento em que seu nome
era pronunciado e sua imagem surgia na tela. O
olhar dos presentes não conteve as emoções que
transbordavam em seus corações. Uma belíssima
homenagem aos que tanto fizeram por seus
clubes, enaltecendo a cordialidade, generosidade
e, acima de tudo, respeito ao próximo, prova 

irrefutável de que o COMPANHEIRISMO, sob
qualquer circunstância é, e sempre será, a
essência do Rotary.

E por que não falar do momento descontração?
Essa descontração fez parte do programa da
conferência e acontecia à noite, a partir de
10:00pm, quando todos se reuniam no chamado
Hospitality Suite. Trata-se de um espaço
reservado no próprio hotel, em que duas ou três
suites se interligam com portas no seu interior e
os companheiros se deleitam com as mais
variadas bebidas, desde vinho, champagne,
whisky, cerveja, como iguarias e petiscos, que eles
mesmos se servem. O sucesso maior desse
encontro aconteceu no sábado, após o baile do
governador, com os grupos chegando aos
poucos, trajando roupas mais despojadas, com
muitos risos, conversas descontraídas, sem hora
para acabar.  

Diante do exposto, ficou evidente que a
Conferência Distrital do Ano Rotário 2021/2022
foi marcada por momentos de congraçamentos,
encontros, reencontros, emoções e alegrias, além
do privilégio de participar dos trabalhos, de
conferir projetos e de expandir seus
conhecimentos no mundo rotário. É na
conferência que a motivação para o agir, segundo
os princípios do Rotary se revela e onde os laços
de amizade se fortalecem. É nela que se descobre
a certeza e a convicção de que vale a pena ser
rotariano e se doar pela entidade a qual você faz
parte. Mais uma vez, o Rotary deu um exemplo de
trabalho em equipe, harmonioso, com
companheiros que mostraram as forças vivas por
seus clubes e pelo distrito, promovendo o
crescimento do Rotary dentro Distrito.
Certamente, o Governador Michael deixará sua
marca indelével no Distrito 6930 com o
fechamento da Conferência Distrital no seu ano
rotário. 

By Marly Saraiva

 Membros do Rotary
Club of Boca Raton

West na Conferência
Distrital 2022

E-D: Marly Saraiva,
Angélica Blakely,

Luciana Beuke, Dini
Heizer e Douglas Heizer
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 Representante do
Presidente do Rotary

Internacional Shekhar
Meht, Ravi Vadlamani,

Esposa e Netinho

 Rapaz que comprou a gravata
que o DGE Douglas Heizer leiloou
por US$ 1.300,00 junto com Dini

Heizer com o scarf igual a gravata  
do tema deste ano

 Colégio de Governadores, D-E: Michael Walstrom (21-
22), Governador Luis Buck Vocelle (22-23), Douglas
Heizer (DGE 23-24) e Vanessa Havener (DGN 24-25)

 Membros do RC Boca Raton West no Jantar de Gala.
 E-D: Willy, Marli Saraiva, Dini Heizer e o DGE Douglas

Heizer Barbecue Western
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espécie de “juramento solene”, em que cada
aluninho promete acatar as medidas de
segurança que aprenderam com o
personagem. 

Foi lindo de ver! E antes de saírem da sala, ao
som da música “Learn to float”, dedicada a
Josh e a seus ensinamentos sobre segurança
na água, cada qual ganhou um exemplar do
livro Josh the Otter, que vem acompanhado de
um CD. Dessa maneira, elas poderão mostrar o
material a seus pais e sempre lembrar dos
cuidados que devem ter nessas
circunstâncias. 

Há muitos anos o Rotary Club Boca Raton
West desenvolve a parceria com o Projeto
“Josh the Otter”, e tem levado essas
relevantes informações a dezenas de crianças.
Esperamos, com isso, ajudar a salvar vidas,
pois acreditamos que a melhor maneira de
prevenir é por meio da informação.

By Bernadete Zagonel

  Aconteceu!
 

E o Projeto Josh the Otter
continua... 

“Quem gosta de brincar na piscina? E no
mar? Vocês sabem o que fazer para
estarem em segurança dentro da água?” 

Foi assim que, no dia 13 de maio passado,
a Presidente do clube, Luciana Beuke, e eu,
iniciamos a conversa com as crianças dos
níveis de “Pre-Kinder” e “Kinder” da Escola
French American International School, em
Boca Raton. E elas, com os olhinhos
brilhando e a curiosidade desperta pelo
que tínhamos a lhes propor, respondiam
com alegria e interesse a todas as nossas
perguntas. 

Depois de uma instigante conversa inicial,
colocamos a gravação da história “Josh,
The baby Otter”, onde se ensina que as
crianças só devem entrar na água se
estiverem acompanhadas de um adulto, e
também se estimula os pequenos a
aprenderem a flutuar sobre a água, uma
interessante estratégia para evitar
afogamentos. Seguiram-se, então, diversas
atividades, encerrando-se com uma 
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 Alert From Houston Convention
Committee concerning Covid 19

health requirements 
 

Please note for the convention: Prior to
arrival, attendees will need to submit either
proof of full vaccination against COVID-19 or
provide a negative result from a COVID-19
test administered by a medical professional
or certified testing agency. The site to
upload that information is now available.
For additional information, please visit the
Convention’s Health & Safety page.
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    Lígia Cabral Assunção   

  Anota Aí 1!
 

E na segunda-feira feira, dia 16 de maio, nossa Conexão estará
privilegiada com a entrevista de MÁRIO CESAR MARTINS DE
CAMARGO - Presidente da Comissão Nacional do Centenário do
Rotary no Brasil, em exercício até fevereiro de 2023, e que foi
Diretor do Rotary Internacional na gestão de 2019/2021.

Sua caminhada junto a família rotariana é de se orgulhar.
Rotariano desde 1980, Mário César serviu como presidente
várias vezes e foi Governador do distrito 4420. Chairman do
Intercambio de Jovens e Instrutor Distrital entre outros cargos
de liderança, muito destacados e exemplares foram seus feitos
como Training Leader da Assembleia Internacional de Anaheim
e San Diego, 2004, 2005 e 2006; e Coordenador América Latina
da Força Tarefa “Problemas de Saúde”, 2004-2005. Assumiu e
foi representante do Presidente do Rotary Internacional pelos
distritos 4640, 4740, 4720, 4760,4450, 4680, 4550, 4815
(Córdoba, Argentina); 4310, 4920. Mar del Plata, Argentina);
4130 (Cancun, Mexico); 6760 (Nashville, EUA); 3190 (Goa, Índia);
2483 (Belgrado, Sérvia). Foi o organizador da visita do
presidente John Kenny à São Paulo, fevereiro de 2010; Membro
do Comitê de Apoio a Clubes e Distritos, setembro de 2010; e
Membro do Comitê Mundial de Desenvolvimento do Quadro
Associativo, 2011-2012- 2013.

Em razão de seu desempenho exemplar e impactante como
rotariano nato que é, tem sido permanentemente convidado
para proferir palestras em conferências dos distritos, entre
estes 4550, 4780, 4530, 4570, 4440, 4580, 4750, 4500 e 4470.
Mário Cesar foi Diretor convocador dos Institutos de Brasília,
setembro de 2019, e Salvador, setembro de 2022 (virtual); Ex-
diretor Co convocador dos Institutos Salvador 2021 (virtual) e
São Paulo, setembro de 2022; Membro do Comitê̂ Mundial de
Re- distritamento do Rotary – 2021-22 e 2022- 23; e Chairman
da Conferência Presidencial de Foz do Iguaçu, fevereiro de
2022.

Estamos, pois, muito orgulhosos com este encontro marcante e
convidamos a todos vocês a participar de mais esta conexão
excepcional. Até lá...  M

Á
RIO

 CESA
R

M
A

RTIN
S D

E
CA

M
A

RG
O

 

  Anota Aí 2!
 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vitalcircle.net%2Frotary-international-convention%2F&data=05%7C01%7CShannon.Watson%40rotary.org%7C251d7a7d0cd8439d47e008da2e0c6f50%7C67b4e0430afd4afb8b94bf96370c8e7f%7C1%7C0%7C637872928795840504%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=XsPie3Cm%2FuGLsMJHCPI4t%2FQ0ZanxRxhu%2F6rraAF85T4%3D&reserved=0
https://convention.rotary.org/en/houston/health-and-safety-protocols
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VISIT US
 rotarybocaratonwest.org 

RotaryBocaRatonWest

instagram.com/rotarybocaratonwest/ 

RCBocaRatonWest

RotaryClubofBocaRatonWest

AGENDA 
DE MAIO

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
        Chloe's Bistro  

19- Reunião Regular 
       Chloe's Bistro 

 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
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