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Rotary Club of Boca Raton West de Mãos Dadas com o Brasil
DIRETORIA 2021-2022

Presidente: Luciana Beuke
Vice-Presidente: Dini Heizer
Presidente Eleito: Luciana Beuke
Presidente Anterior: Vânia Amorim
Secretária: Bernadete Zagonel
Tesoureira: Vera Schäfer
Diretores:
- Angélica Blakely
- Douglas Heizer - DGN 2023-2024
- Francisco Pessoa
Boletim Editor: Dini Heizer

Presidente RI: Shekhar Mehta
Governador Distrito 6930: Michael
Walstrom

ROTARY CLUB OF BOCA
RATON WEST DE MÃOS
DADAS COM O BRASIL
Acreditando em um Brasil que possa ser líder na
transição ecológica de uma moderna economia
sustentável, sendo capaz de promover o
crescimento econômico com respeito à natureza e
dignidade humana, foi lançada a pedra
fundamental para se repensar e re-significar esse
Brasil que o povo brasileiro quer e que merece ter.
A pedra fundamental foi projetada em forma de
um concurso, visando o plantio de árvores,
respeitando as peculiaridades regionais, bem como
a
recuperacão
dos
manaciais
existentes.
Idealizadores brasileiros e do exterior se
abraçaram para a concretização desse projeto. No
Brasil, a Coordenadoria Nacional das Entidades
das Senhoras dos Rotarianos, na pessoa de Cleuza
Maria Rizo e o patrocinador, o advogado Dr.
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Amario Cassimiro da Silva e, além fronterias do Brasil, firmou parceria o Rotary Club of Boca
Raton West, através de sua presidente Luciana Beuke.

O comprometimento e a preocupação com o porvir, ligados ao amor pela nação brasileira,
fizeram com que esse grupo partisse para a ação, transformando o projeto, REFLORESTANDO
O BRASIL, em um concurso que abranjerá todo o Brasil.

À frente da Coordenação desse Projeto “Reflorestando o Brasil” e ponte entre as três
entidades que vislumbraram uma perspectiva de torná-lo real, está a companheira Cecília
Regina Alves Lopes que, junto a ela, abraçaram a causa, a Presidente da Comissão de Meio
Ambiente e Coordenadora Nacional 2004-2005, Companheira Josefina Reis de Moraes e a
Coordenadora Distrital, Amazônia- Brasil, que compreende os estados do Acre, Amazonas,
Amapá, Pará, Rondônia e Roraima, Dra Gina Cynthia Valle.
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Embora reconheçam que todo esse cenário tenha como pano de fundo a ação do homem
como o responsável pelo atraso civilizatório em todo o planeta, esse grupo de idealistas
projetou um concurso, de âmbito nacional. Vislumbra-se, com o lançamento desse audacioso
desafio, a mobilização das comunidades espalhadas por todo país, no sentindo de perscrutar
e adotar práticas alternativas e sustentáveis, possibilitadoras de uma vida saudável às atuais
e futuras gerações.

O lançamento do projeto contou com o proferimento, explanação e justificativa de cada dos
membros, acima mencionados, perante um público de cem pessoas, ocupando seu espaço
máximo. A partir de junho de 2022 os interessados em concorrerem aos prêmios, oferecidos
por esse concurso, poderão emitir suas inscrições através do site, abaixo descrito,
terminando com a avaliação e entrega da premiação, em espécie, que acontecerá no mês de
agosto de 2023.
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A seguir, um esboço do que se propõe com o projeto do Concurso Nacional “Reflorestando o
Brasil”.

By Marly Saraiva
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Anota Aí 1!
DISTRICT TRAINING
SEMINAR
Lígia Cabral Assunção
A nossa Conexão, de segunda-feira, 27, fecha junho com
chave de ônix, trazendo em entrevista o RL CARLOS
FERRARA JR - RCSP-Brás distrito 4563, atualmente
Coordenador da área de educação em projetos
humanitários (2022/2023). Ele é Pró-Reitor Acadêmico no
Centro Universitário São Camilo, entidade Confessional
de Educação Superior. O Prof. Dr. Carlos Ferrara Junior
não só se dedica à comunidade, dá de si sem pensar em
si, enquanto exerce sua carreira profissional, a exemplo
do que fez através do Centro Universitário São Camilo
onde avaliou e cooperou com jovens Rotaractianos com
bolsas de estudos de 50% a 100% (conforme suas
necessidades). Ele coordena também alunos e
professores da área de cursos da saúde, guiando-os em
diversos bairros e cidades de São Paulo através de
trabalho voluntario em feiras, as últimas em Jandira e
Cambuci (abril/2022). Voluntariou-se também em ações
como a arrecadação de mechas de cabelo para o Rotary
Aclimação e foi parceiro na Doação de Sangue (Rotary
Osasco).
A linda trajetória de Carlos Ferrara Jr. tem trazido orgulho
ao Rotary Club de São Paulo Brás e a família rotariana o
considera uma joia rara, desde que se associou em maio
de 2010. Dono de uma determinação e dedicação
apuradas,
tornou-se
Presidente
(2013-2014)
e
Governador Assistente (2014-2015 e 2010-2021). Foi
Coordenador de Bolsas Rotary pela Paz (2018-2019),
Secretario Distrital (2017-2018 e 2019-2020) e integrou o
Banco de Oradores (2021-2022).
Certamente será um encontro maravilhoso e, como
sempre, convido você para fazer parte de mais uma
conexão importante e imperdível.

5 de Novembro 2022
9 am - 4 pm
Foundation Grant Seminar
(Mandatory para usar grants)
Membership Seminar
Public Image Seminar
Pre PETS
(Mandatory para Presidentes 23/24)

House of Friendship
Palestra e Work Shop
Almoço incluido

Anota Aí 2!
GOVERNOR
23/24

CARLOS
EDILUCIO
FERNANDES
FERRARA
JUNIOR

INSTALLATION
DINNER
01/ Julho/ 2023
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COMEMORAÇÕES
DE JUNHO

AGENDA
DE JUNHO
Rotary Fellowships
Month
02 - Reunião Regular
Chloe's Bistro
6885 SW 18th St b7,
Boca Raton, FL 33433

ANIVERSÁRIO
26 - Bernadete Zagonel
ANIVERSÁRIO DE MEMBREZIA

01 - Lígia Assunção
16 - Francisco Pessoa

09- Reunião
Speaker: Evelyn Flores
Chloe's Bistro
16- Reunião Regular
Chloe's Bistro
23 - Reunião Regular
Online (Zoom)

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

30 - Instalation Dinner
Posse Nova Diretoria 22-23
Chloe's Bistro

