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Papai Noel - Luiziana - Seridião

Aproxima-se o dia do Natal. Tempo de festa, de alegria e de comemorações. É
dia de confraternização, de reencontro e de perdão. É o momento mais oportuno para
demonstrarmos o nosso amor ao próximo e a nossa generosidade com aqueles que
tiveram a infelicidade de nascer num mundo de miséria e de infortúnio.
Lembremos que o Natal é uma festa importante, não pela troca de presentes,
nem pelas festas de confraternização, nem tampouco pela beleza da decoração das ruas,
praças e avenidas iluminadas, mas pelo sentimento de amor que deve inundar os nossos
corações. É hora de lembrarmos que somos todos iguais, não importando as diferenças
sociais, religiosas e culturais, nem o imenso abismo que separa as pessoas de alta renda
daquelas que nada têm.
Lembremos que a comemoração do nascimento de Jesus Cristo, nosso Salvador,
é tempo de amor. Amor à família, ao marido ou à esposa, aos filhos, aos vizinhos, aos
amigos, aos colegas de trabalho, aos chefes, aos subordinados, aos prestadores de
serviços, aos companheiros de Rotary e às comunidades carentes a quem ajudamos com
a nossa ação social.
Não esqueçamos que o Natal também é tempo de demonstrarmos a nossa
gratidão a Deus, por tudo o que nos concedeu durante o ano: pela saúde, pelo sucesso
nas nossas atividades laborais, pelas oportunidades nos negócios, pelo aconchego da
família, pela saúde dos nossos entes queridos, por nos livrar das emboscadas e dos
perigos que nos cercam a cada dia e, principalmente, pelo dom da vida.
Ao encerrarmos o ano civil, não podemos deixar de fazer uma profunda
reflexão sobre tudo o que fizemos e deixamos de fazer no curso do ano que se encerra.
E, se constatarmos que pouco ou nada realizamos, façamos o firme propósito de nos
unirmos mais, todos os que fazem o Rotary Club de Fortaleza Dunas, para que
tenhamos um novo ano cheio de realizações, para que possamos ajudar de alguma forma
a minorar o sofrimento dos que passam fome, dos que não têm o que vestir, dos que
precisam da nossa palavra amiga e do nosso conforto num período de enfermidade.
Vamos lutar para que todas as crianças e jovens tenham acesso à educação de qualidade,
e, conseqüentemente, às mesmas oportunidades no mercado de trabalho,
independentemente de sua condição social e econômica.
Vamos ajudar a construir um mundo melhor, mais humano e menos desigual.
E assim, poderemos dizer para todos, com um verdadeiro sentimento de paz no nosso
coração:

Feliz Natal e um Ano Novo pleno de realizações.
Seridião Montenegro
Presidente do Rotary Club de Fortaleza-Dunas
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13/12 - Luiziana Maria Juaçaba Esteves
16/12 - Tânia Maria Carneiro Silva
16/12 - Rejane Sales (esposa do compº Hiran Savir Junior)
19/12 – Lúcia (esposa do compº Freire de Sena)
02/01 - Inês Bezerra de Figueiredo Correia
02/01 - Maria Carmélia Duarte Martinz
10/01 - Euclides Fernandes Ribeiro
19/01 - João Cesar Bertosi
27/01 - Edgar Hajime Nakano
Aos aniversariantes de dezembro e janeiro desejamos FELIZ ANIVERSÁRIO! E a todos os companheiros e
companheiras do Rotary Dunas queremos desejar um FELIZ NATAL! Um maravilhoso ANO NOVO! Que 2013
seja repleto de realizações, paz e felicidade! E que continuemos fortalecendo cada vez mais nosso Rotary Dunas
e procurando sempre melhor servir e servir melhor!
NOVEMBRO DE 2012

Nº DE REUNIÇÕES 03 = / NÚMERO DE SÓCIOS = 33 / FREQÜÊNCIA=79,8%
Dólar Rotário de dezembro de 2012 = R$

FESTIVA DE NATAL DO ROTARY DUNAS

Pelo segundo ano consecutivo fomos presenteados pelos companheiros Eymard e Bárbara, casal de rotarianos de
nosso clube e proprietários do Barbara’s Eden Buffet que nos ofertaram seu requintado Buffet para nossa Festiva
de Natal com direito à belíssima apresentação musical de Papai Noel e duas Noeletes. Foi mágico e lindo! Todos
que fazemos o Dunas queremos agradecer a gentileza e o carinho deste casal tão maravilhoso: Eymard e Bárbara

Além de um jantar maravilhoso com diversas opções, Eymard e Bárbara montaram uma belíssima mesa com
variados e saborosos doces distribuídos cuidadosamente em vários ambientes desta mesa e em alguns sendo
recheio de lindas rosas artificiais. Um show! A festa foi tudo de bom, alegria e confraternização! Mais na pág. 04
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LANCES FOTOGRÁFICOS DAS REUNIÕES

22/11 – EGD Júlio Lóssio ministra
palestra: Plano Visão de Futuro
(Simplificação dos Subsídios)

22/11 – Coordenador do Coral
Canto Encanto fala do trabalho em
prol da Associação Anjos de Deus

22/11 – Plenária assiste atentamente
a exposição dos palestrantes no
Rotary Dunas

Destaque para o casal companheiro
José Anízio e sua esposa Marta
Araújo

22/11 - Anízio, Régis e Freire
aniversariantes de novembro
ganham bolo de aniversário!

22/11 - Anízio corta o bolo que foi
carinhosamente feito e ofertado
pela sua esposa Marta

22/11- Presidente Seridião
Montenegro presenteia ao
aniversariante do dia José Anízio
José Anízio

29/11- Freire de Sena recebe um
presente por seu aniversário que
caiu justamente neste dia!

ROTARY DUNAS EMPOSSA NOVO COMPANHEIRO

Em 29 de novembro toma posse no Rotary Club de Fortaleza-Dunas o Engenheiro Civil formado pelo ITA, Edgar Hajime Nakano (na foto de branco e com o
microfone na mão), afilhado do companheiro José Freire de Sena. Aqui durante o Juramento Rotário e ao lado do seu padrinho e do presidente da Comissão
de Desenvolvimento do Quadro Associativo. Sua classificação: Engenharia Civil – Consultor. Nosso novo companheiro além de outras muitas qualificações
é Diretor de Novos Negócios e Desenvolvimento Corporativo. Edgar seja muito bem-vindo ao Rotary Dunas.

PATROCINADORES DESTE JORNAL MENSAL “DUNAS ROTÁRIO”
A comissão editorial do Dunas Rotário agradece aos patrocinadores do nosso jornal que gentilmente colaboraram para esta edição

www.montenegroleiloes.com.br
Rua Ademar Paula Nº 1.000, Esp. do Castelão

(85) 3066.8282 – Cel (85) 9984-6461

(85) 3263-5519 / 9975-7444 / 9985-8761

WWW.lemonderentacar.com.br
Fortaleza-CE
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FESTIVA DE NATAL NO BUFFET BARBARA’S EDEN NO DIA 6 DE DEZEMBRO DE 2012

Foto panorâmica dos sócios e alguns familiares do Rotary Club de Fortaleza-Dunas durante a Festiva de Natal oferecido no
Buffet Bárbara’s Éden pelos companheiros Eymard e Bárbara proprietários deste requintado ambiente. FELIZ NATAL!

Eymard e Bárbara dando
boas vindas a todos, juntos
a Seridião e Luiziana.

Presidente do Dunas
Seridião dando boas vindas
e desejando Feliz Natal!

Governador Eleito
Dejarino e Gov. Assistente
Assis Martins aqui conosco

Edgar Nakano juntamente
com sua esposa Juliana
Bronstein e o filinho

Júnior Bonfim juntamente
com sua esposa Francisca
Maria Freire

Presidente fundador João
César Bertosi e sua esposa
e companheira Cristina

Francisco Régis Frota
juntamente com sua esposa
Aurila Carneiro

Cleto Montenegro
juntamente com sua esposa
Caroline

Franklin Coutinho ladeado
pela esposa Simone Maria
e pela filha do casal

Casal de companheiros
Wellington Gandhi e Maria
Carmélia Martinz

Médico Valdélio Leite
ladeado pela esposa Vanda
e pelo anfitrião Eymard

Casal de companheiros
Gilberto Montenegro e
Nadja Glheuca

Companheiro Roberto
Araújo juntamente com o
companheiro Francisco

Companheiro José Freire
de Sena juntamente com
sua esposa Lúcia

Casal de companheiros
Levi Madeira e Eneida
Lustosa Madeira

Casal Emmanuel e Helaine
juntamente com o casal José Anízio e
Marta Araújo

Companheiras Tânia Carneiro,
Matusahila Santiago e Maria
Carmélia ao lado de Caroline

Companheiros Eymard Freire, Levi
Madeira, Mário Sérgio e o
Governador Assistente Assis Martins

Freire de Sena com sua habilidade
musical nos presenteia com uma
belíssima canção

