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 UM DIA ATÍPICO E DIVERTIDO
DO NOSSO CLUBE

 

Os dois últimos anos vão ficar marcados como um
período de muitas mudanças para a humanidade,
período este, que nos trouxe muita ansiedade e
incerteza quanto ao nosso futuro. No período de
quarentena, que se estendeu além do esperado,
muitas pessoas aproveitaram o tempo disponível
para finalmente se dedicar a projetos que a rotina
agitada não permitia, ocupando o tempo e
aliviando a ansiedade. Outras, assim como eu,
aproveitaram a oportunidade para aumentar a
família. Nós adotamos a Zoe. 

Zoe, assim como tantos outros, é um cachorro de
quarentena, desses que trouxeram alívio da
ansiedade, conforto e alegria para nós humanos
em tempos de pandemia. Mas muito além de nos
trazer alegria, ela foi a minha inspiração para o
desenvolvimento do Dogs Helping Dogs Club. 

Eu tenho um cachorro feliz, desses que realmente
têm uma “vida de cão”. Amor da família, casa  
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confortável, comidinha na hora, visitas ao médico
para check up, e ao Club Spa para manter a
beleza. Mas a realidade é que nem todos têm a
mesma sorte que a Zoe. Muitos cachorros sofrem
abuso e abandono por pessoas que ainda não
conseguem entender e amar essas criaturas, e
essa triste realidade, só pode ser sentida quando
imaginamos nosso melhor amigo na mesma
situação. 

Foi com esse sentimento de compaixão para com
esses animais que nos trazem tanta alegria e
conforto, nos ajudando a superar as nossas
dificuldades nas turbulências da vida, que surgiu a
idéia do Dogs Helping Dogs Club.

A nossa missão é ajudar cachorros em
necessidade, que passaram ou passam por maus
tratos, abandono ou vivem em situação precária
por fatores diversos. O clube visa a arrecadação
de fundos e mantimentos por meio de doações,
projetos e encontros, que serão distribuídos a
uma organização idônea, sem fins lucrativos, para
que todos os cachorros, assim como a Zoe, sejam
amados, respeitados e felizes. O Dog Helping
Dogs Club valoriza o respeito aos animais e aos
seres humanos, a solidariedade e a honestidade.

O dia 21 de maio de 2022 vai ficar na história do
Rotary Club of Boca Raton West como o dia que
aconteceu um dos encontros mais atípicos e
divertidos do nosso clube. A manhã de sábado se
iniciou como tantas outras no Sul da Flórida, linda,
quente e úmida, mas algo diferente estava no ar,
era o lançamento de um dos projetos mais
inovadores do nosso clube, o Dogs Helping Dogs
Club. 

Em uma manhã alegre no Barkland Dog Park,
tivemos a oportunidade de participar do Homes
For Dogs Expo, um evento super divertido que
contou com a presença de diversos expositores
de comidas e bebidas, roupas e acessórios
diversos para cachorros, além de organizações
diversas com cachorros para adoção. Nessa
oportunidade, apresentamos o nosso projeto
para a comunidade que recebeu a idéia com
muito entusiasmo. 

O Homes For Dogs Expo foi mais além, e trouxe
DJ, brincadeiras e competições entre os cachorros
presentes. Não posso deixar de mencionar as 
 

premiações recebidas pelo nosso clube.
Começando pelos mais velhos, Beauty recebeu o
prêmio de primeiro lugar pela idade, Zoe
recebeu o prêmio de primeiro lugar em agilidade
e segundo lugar em obediência, e Lilly recebeu o
prêmio de segundo lugar em melhor outfit. Luna
e Maya também estiveram presentes e nos
encantaram com sua beleza.

O Rotary Club of Boca Raton West esteve em
peso no Barkland. Contamos com a presença da
Marli e Wally Casa Nova, Lígia e Raul Llanos, Vera
Schafer, Bernadete Zagonel, Aloysio Vasconcelos,
Janne Gesund, Francisco Pessoa, eu, meus filhos
e esposo Jimmy Beuke. Tivemos também a
presença de Allen Konis do Rotary Club
Downtown Boca Raton que veio nos prestigiar e
demonstrar o seu apoio ao nosso clube. 

O Dogs Helping Dogs Club traz um conceito
inovador, onde os membros participarão de
encontros divertidos, e juntos arrecadarão
fundos e mantimentos para os cachorros menos
afortunados. Os membros do clube também
desfrutarão de descontos especiais em
mercadorias, spas e tratamentos de saúde e
beleza especialmente planejados para eles.  

Essa grande corrente canina do bem está só
começando, mas já podemos ver a grandeza do
nosso projeto. Fica aqui o meu agradecimento
especial a todos aqueles que acreditaram no
Dogs Helping Dogs Club e que têm contribuído
para o nosso sucesso, valendo mencionar,
Rubens Angulo no design do logo, Vera Schafer
na construção do nosso website, Daniela
Ferreira, nossa patrocinadora através da
Boutique Molly & Tutu, que além de trazer
descontos especiais para os nossos membros em
suas coleiras personalizadas, destinará 10% das
suas vendas para o Dogs Helping Dogs Club. 

É isso! Como mencionei estamos apenas
iniciando a nossa jornada, nossa grande corrente
canina do bem. Tenho certeza que nessa
caminhada teremos muitos desafios, mas esses
serão recheados de latidos de diversão e
gratidão na certeza que estamos fazendo a
diferença na vida do melhor amigo do homem, o
cachorro.  

Obrigada ao Rotary Club of Boca Raton West por 
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acreditar nesta causa e apoiar mais um dos
nossos projetos. 

By Luciana Beuke - President 2022-23

Beauty recebeu o prêmio de primeiro
 lugar pela idade

Zoe recebeu o prêmio de primeiro lugar em
agilidade e segundo lugar em obediência

Lilly recebeu o prêmio de segundo lugar em
melhor outfit
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Barbecue Western



Toda Quinta-feira | 7 PM
Chloe's Bistro 

 6885 SW 18th St b7, 
 Boca Raton, FL 33433
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Rotary members in Ukraine are helping neighbors
return to their homes, distributing supplies from
other countries, and organizing long-term aid — all
despite being affected by the war themselves.

Since Russian military forces entered the country
in late February, Rotary members have been
holding regular video calls to coordinate relief
work. Mykola Stebljanko, a member of the Rotary
E-Club of Ukraine and the editor of Rotary's
Ukrainian magazine, Rotariets, says they are
focused on three main activities: supplying
medicines and electricity to hospitals where
wounded civilians are seeking care, finding shelter
for displaced families, and managing the flow of
incoming humanitarian aid.

Recent efforts by members in District 2232, where
Stebljanko is the public image coordinator and a
past governor, have focused on cities that
residents are now returning to after fleeing
Russian attacks earlier this spring.

"Ukrainians are coming back home to their towns
and cities in ruins," says Stebljanko, who in a
March interview had told Rotary magazine about
being awakened by air raid sirens at night and
taking shelter with his family in the bathroom of
their home in Odesa. In early May, news reports
said that city had been struck by missiles.

UKRAINIAN CLUBS RISE TO THE CHALLENGE

"It's hard to describe how much destruction there
is in some cities and the work that needs to be
done to bring them back," he says. 

The district has acquired and distributed dozens
of high-powered generators to help restore power
to hospitals, businesses, and some homes. Clubs
have also organized the transportation of several
donated firetrucks from other countries in Europe.
In addition to being used to respond to fires and
other emergencies, Stebljanko says, the trucks
have ladders that allow utility workers reach
power lines that need repair.

District 2232 has received four disaster response
grants of $50,000 each from The Rotary
Foundation, which together will fund nearly 50
relief projects across Ukraine. The district has
also received more than $400,000 in donations
from clubs around the world, which it has used to
address urgent needs such as providing people
with medical supplies, food, clothing, and shelter

Borys Bodnar, who lives in the western Ukrainian
city of Lviv, has been coordinating humanitarian
supplies coming into the country and directing aid
where it's needed. Lviv has seen an influx of
refugees as Ukrainians have fled from the east. 
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More than 12 million people have been displaced
by the war, according to the UN.

Bodnar, a member of the Rotary Club of Ukraine
Unity Passport, says many of the financial
contributions are being routed to countries that
border Ukraine, primarily Poland, where clu.bs
have set up hubs to obtain and dispatch supplies.

"It's complicated to provide supplies from countries
outside of Europe, so providing financial aid into a
hub in Europe where supplies can be purchased
and distributed to Ukraine very quickly is a simple
and effective model," Bodnar says. He
credits clubs in Munich, Germany, with leading the
effort to rally financial support.

Support has also come thanks to bonds forged by
shared interests. Sergii Zavadskyi, a member of
the Rotary Club of Kyiv-City, says that
relationships among members, especially those
cultivated through Rotary Fellowships, have
facilitated the flow of aid.

Zavadskyi, who now lives in Ivano-Frankivsk in
western Ukraine, cited in particular the
International Yachting Fellowship of Rotarians, the
International Fellowship of Flying Rotarians, and
the International Fellowship of Healthcare
Professionals.

"We have many, many friends, Rotary friends, all
over the world who are helping us every day,"
Zavadskyi says. "We feel this support, and their
hands and hearts are with us."

As members in Ukraine receive and distribute the
supplies that are needed today, Bodnar says,
they're also planning for the days ahead.

"Humanitarian problems are going to continue long
after the war itself is finished," Bodnar says. "The
more we're able to establish concrete structures
and routes for receiving and distributing
humanitarian aid now, the better position we'll be
in for the future."

By By Sallyann Price (Rotary International)
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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!
 

O Programa Conexão Rotary de 23 de maio tem o privilégio de
entrevistar a jornalista e escritora Ligeia Benícia de Almeida Stivanin,
rotariana do Distrito 4563. 

No Rotary, atua com a classificação de jornalista e assessoria de
imprensa, mas já atuou como pedagoga e orientadora educacional. Sua
caminhada tem sido exemplar, eis que desempenhou brilhantemente
suas funções em vários departamentos e, especialmente, em sua gestão
como Governadora quando foi a representante do Presidente Ron
Burton, do Rotary Internacional (2013-14).na Conferência Distrital do D.
4730, e nas gestões de 2011-12 e 2015-16. 

Foi Instrutora Rotária do D. 4610 (2018/19); Chairperson Rye (Rotary
Youth Exchange) 2012 a 2019 – D. 4610 e Presidente da ABIJ –
Associação Brasileira do Intercâmbio de Jovens – ABIJ (31 distritos no
Brasil) de 2019 a 2021, acumulando a função de Diretora de Imagem
Pública, de 2019 a 2023, na ABROL – Academia Brasileira Rotária de
Letras de Cidade de São Paulo Team Leader no NGE – New Generation
Exchange (intercâmbio de novas gerações) com 3 intercambistas no
Arizona – USA. 

No Rotary Internacional, desempenha a função de Coordenadora
Regional de Imagem Pública das Zonas 23 e 24 A ( coordenação de 21
distritos); e Zona 31 (coordenação de 16 distritos). Pelo ILR – Instituto
Liderança Rotária, foi Líder 2008 – Segunda Turma – Faculdades Rio
Branco e Diretora da Comissão de Currículos 2020-21 / 2021-22.  
Embaixadora Assistente da Zona 24 A para o Programa do Rotary
Internacional “Empoderamento de Meninas”- responsável pelos distritos
4420 e 4563.  

Ligeia participou de 35 convenções internacionais, 30 eventos
internacionais de intercâmbio de jovens, 30 conferências distritais, 30
Assembleias distritais e 10 Institutos Rotários – IRL. Atualmente
associada ao Rotary Club de Cotia Granja Vianna – Inspiração – 2021,
Ligeia foi associada fundadora e presidente do Rotary Club de São Paulo
– Bandeirantes e de vários outros. 

Representante do Distrito 4610 para a fundação do Rotary Club de Cotia
Granja Viana – Empresarial (2006/07). Fundadora do Rotary Club de
Cotia Mulheres Empreendedoras (2011-12), como Governadora Distrital.  

Convido você para vir juntar-se a nós e dar boas-vindas à Ligeia – mulher
admirável, em permanente movimento, e que por onde passa muito
orgulha a família rotária
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  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
       - Chloe's Bistro 
       

 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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