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Seridião Montenegro e Luiziana Esteves

Passados os primeiros seis meses da
nossa administração à frente do Rotary Club de
Fortaleza Dunas, torna-se imperiosa a necessidade
de avaliar o desempenho do nosso clube, em
relação às principais metas do Plano de Trabalho
que, em conjunto, nos propusemos a cumprir.

Com relação ao aumento do quadro social, conseguimos admitir, nesses
primeiros seis meses, 11 novos associados. Embora esse número seja significativo em
relação ao objetivo estabelecido para o ano rotário, é muito importante que
continuemos a identificar amigos e conhecidos que demonstrem interesse em ingressar
no nosso clube. Mas não devemos nos preocupar somente com a quantidade de
sócios, mas principalmente com o enquadramento do candidato no perfil exigido dos
que pretendem ingressar no Rotary. Os candidatos devem ser pessoas afeitas ao
companheirismo e dispostas a participar dos programas de serviço à comunidade,
interessados em participar dos programas de assistência comunitária, quer através de
sua atividade profissional, quer através do seu apoio. Devem ser profissionais que
aliem a competência à ética, no desempenho de suas atividades, mediante conduta
que sirva de exemplo para toda a comunidade.
Quanto à freqüência, conseguimos, nesses seis meses, que oscilasse em torno
dos 80%, graças, muitas vezes, à recuperação de faltas, em relação a ausências
inevitáveis. Devemos continuar a valorizar a presença direta às reuniões e assembléias
do clube. É pela presença que promovemos o companheirismo e estabelecemos
estratégias para a execução dos programas de trabalho. Mas, na impossibilidade dessa
presença direta, por impedimentos inarredáveis, principalmente por motivo de viagens,
ocupação profissional ou doença, é importante a recuperação da falta em outro clube
de Rotary ou mesmo através de site de recuperação on line.
Quanto à parte administrativa, mantivemos, durante esses primeiros seis
meses, permanentemente atualizados os dados do clube, dos sócios e dos dirigentes,
no portal do RI. Cumprimos todas as nossas obrigações financeiras rigorosamente
dentro dos prazos fixados. Da mesma forma, apresentamos, nos prazos determinados,
o Relatório Semestral do RI e as comunicações mensais de freqüência aos dirigentes
do Distrito 4490.
Mantivemos em nível elevado as nossas relações de companheirismo, em que
pontificaram a união, a amizade, a fraternidade e a harmonia entre todos os que
participam do Rotary Dunas.
Com esse substrato, conseguimos dar maior projeção ao objetivo-fim da nossa
atividade, que é o apoio e assistência a entidades carentes, com criteriosa escolha das
entidades que passamos a ajudar: a Associação Cearense das Mastectomizadas, a
Associação Anjos de Deus e o Recanto do Sagrado Coração.
Vamos continuar a cumprir as metas do nosso Plano de Trabalho, para que, ao
final do ano rotário 2012/2013, possamos ter a consciência de que estamos ajudando a
construir um mondo melhor e demos a nossa contribuição na busca da “Paz através do
Servir”.
Seridião Correia Montenegro
Presidente do Rotary Club de Fortaleza Dunas
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04 - Francisco Raimundo Alves da Silva
06 - Matusahila de Souza Santiago
08 - Francisca Maria Freire Bonfim
17 - Juliana Bronstein (esposa do compº Edgar Nakano)
21 - Marta Maria Araújo (esposa do compº José Anízio)
24 - Aurila Maria Carneiro Araújo

Em nome da companheira Francisca Maria Freire Bonfim, que tomou posse no Rotary Dunas no dia 17 de janeiro de 2013
e que aniversaria dia 8 de fevereiro, parabenizamos a todos os companheiros, companheiras e familiares que completam
mais uma primavera neste mês. Na foto Francisca Bonfim com seu esposo Júnior Bonfim que nesta mesma data foi eleito
Presidente do clube para o Ano Rotário 2014-2015. Ao querido e dedicado amigo Junior Bonfim parabenizamos pela sua
eleição por aclamação e desejamos votos de que faça uma grande gestão à frente do Rotary Club de Fortaleza-Dunas.

JANEIRO DE 2013

Nº DE REUNIÇÕES = 03 / NÚMERO DE SÓCIOS = 33 / FREQÜÊNCIA =81,80%
Dólar Rotário de fevereiro de 2013 = R$2,06

INFORMAÇÕES ROTÁRIAS
PETS, GATS e PRÉ-ASSEMBLEIA DISTRITAL
Mensagem do Governador Eleito 2013-2014 - Dejarino Santos Filho
Eu e Joelma, agradecemos o carinho, atenção e amizade a que nos é dedicada, e
principalmente pelos momentos de alegria e companheirismo que vivenciamos juntos
em cada desafio e/ou em cada projeto que lançamos. San Diego nos ensinou e nos
inspirou muito, mostrando-nos a ter disciplina, organização, foco e determinação em
cada coisa que formos fazer, para, assim, podermos colher os frutos para o nosso
distrito. Lá, diariamente se tinha muito, muito, muito trabalho e todas as noites um
momento de companheirismo e confraternização, fato que vocês puderam
acompanhar pelo facebook.
Assim, apresento a você e sua família o convite para que você venha participar do PETS, GATS e PRÉASSEMBLEIA DISTRITAL que ocorrerá de 01 a 03 de março de 2013 no Dom Pedro Laguna Resort (AquirazCE) e é muito importante para nós, tê-los conosco, principalmente porque você deverá exercer um cargo
de diretoria em seu clube ou será Governador Assistente ou ainda será membro de uma comissão
distrital. Estamos trazendo grandes lideranças rotárias a nível Internacional para este encontro, onde serão
abordados temas relevantes, assim como haverá a certificação de seu Clube, fato que habilitará o
mesmo para todos os projetos da FR. Na última noite teremos um jantar de encerramento com banda, e
o domingo será só de companheirismo.
A sua inscrição por meio da adesão ao pacote de hospedagem é fundamental, pois o sucesso deste evento
demonstrará que nós temos o apoio do distrito, e, assim, acreditaremos que podemos ser grandes e pujantes,
pois estamos sonhando juntos.

REPRESE ELEGE SEU PRESIDENTE 2013-2014
Presidente do RC Club de Fortaleza-Planalto 2013-2014 – Marcelo Monteiro Marinho
Estimados Companheiros, Presidentes Eleitos 2013-2014
Quero agradecer a presença de todos à reunião da REPRESE dia 04 último e o voto de
confiança em mim depositado para presidir os trabalhos da Represe na próxima
gestão. E a todos os demais que não compareceram dividir com vocês a nossa
expectativa de através do ROTARY ter a possibilidade de construir um mundo melhor.
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MOBILIDADE SUSTENTÁVEL – GRANDE DESAFIO DAS CIDADES
Entende-se por sistema de transportes aquele composto pelos subsistemas de infraestrutura (vias e
terminais), de tecnologia (de veículos/controles), de usuários e de regulamentação/gestão. A
organização e a forma de interação desses subsistemas são responsáveis pelo atingimento de uma
maior ou menor mobilidade, uma vez que, com o crescimento das cidades, vencer maiores
distâncias se tornou inevitável. Também não se pode ignorar as “externalidades”, como é o caso da
(in)segurança pública, da cultura dos povos, dentre outros fatores, de fundamental influência no
contexto da mobilidade urbana.
Um conceito relativamente novo, que permeia áreas diversas e, portanto, também inserido no contexto da mobilidade
urbana é a chamada “sustentabilidade”, traduzida nos termos de “mobilidade urbana sustentável” quando se pensa na
urbis e em seus movimentos diários. Por sua vez, esta suposta (e sonhada) mobilidade sustentável apresenta duas
conotações distintas: uma mais voltada ao social, portanto, mais abrangente e mantendo o cuidado da preservação dos
recursos naturais; e, a segunda, com uma conotação operacional, mais prática, resumindo-se à pergunta: “os sistemas
de transporte, no futuro, ainda conseguirão atender às nossas necessidades”?
Cabe ressaltar que a eficiência das variadas tecnologias veiculares adotadas está atrelada à forma como se integram no
espaço, possibilitando a percepção do grau de desenvolvimento da cidade/região. Quem nunca viajou e ficou
analisando os modos de transportes de uma cidade e a forma de deslocamento de suas populações? No meu caso,
enquanto profissional da área, é um exercício inevitável, cuja associação à qualidade de vida se dá de forma direta. É
bem verdade que o atual modelo, em que prevalece o uso indiscriminado do automóvel, segue na contramão do
conceito de sustentabilidade, uma vez que não permite o uso equitativo dos modos e dos espaços disponíveis de
circulação no meio urbano. Talvez, seja pelo simples reflexo de que, biologicamente falando, o ser humano seja
mesmo insustentável...
No início do século passado, dizia-se que o transporte coletivo era importante pelo fato de o transporte individual ser
caro. Hoje, o transporte coletivo tornou-se ainda mais importante porque o carro se tornou um bem cada vez mais
acessível. Ou seja, o carro, que teve por princípio melhorar a mobilidade de pessoas, hoje, imobiliza populações e, “de
quebra”, onera substancialmente o já precário sistema de saúde (seja pelo crescente número de obesos, seja pelos
sequelados em acidentes de trânsito).
Assim, vários são os desafios voltados à suposta “mobilidade sustentável”, a começar pela priorização de modos mais
sustentáveis de transporte, envolvendo, em primeiro lugar, os modos coletivos (de massa) e sua integração no tempo,
no espaço e na operação com as demais modalidades de transporte – estas últimas servem para complementar o
serviço ofertado pelos sistemas já regulamentados.
O transporte não motorizado (envolvendo pedestres e ciclistas), também quando priorizado, transforma-se em
alternativa viável (econômico e ambientalmente) para o contexto das viagens urbanas, uma vez que serve para
alimentar os sistemas (coletivos) mais robustos, de forma integrada, complementando-os. Esse é o atual pensamento
que se move ao encontro da sustentabilidade: pensar tecnologias mais limpas, eficientes e integradas, lançando mão
do transporte coletivo e do não motorizado na realização desses deslocamentos diários.
Para tanto, a cidade precisa se planejar, organiza-se, estruturar-se tecnicamente, uma vez que planejar cidades requer o
pensar de novos e mais distantes horizontes, de compromisso para com o cumprimento de planos estruturantes e,
sobretudo, de muita vontade política. Afinal, trata-se de temática demasiado importante e substancialmente impactante
no orçamento e na vida das pessoas e, por conseguinte, da própria cidade.
“Uma sociedade que se mobiliza em transporte público, bicicleta ou a pé, não só se
constitui em uma sociedade mais sustentável ambientalmente, como também constrói
integração e inclusão social” (Projeto Transmilenio, Bogotá).
Nadja Dutra, D.Sc.
Sócia do Rotary Club de Fortaleza-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
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LANCES FOTOGRÁFICOS

17 de janeiro – Companheiro Junior
Bonfim é eleito por aclamação
Presidente 2014-2015 do Rotary
Club de Fortaleza-Dunas. Aqui na
foto com sua esposa Francisca

17/01 – Nesta mesma data toma
posse no Dunas sua esposa
Francisca Maria Freire Bonfim com
a classificação: Educação – Ensino
Médio e Superior. Muito bem vinda

Júnior Bonfim após ler o
curriculum de sua afilhada e após o
Juramento Rotário, coloca o
distintivo do Rotary na esposa e
companheira Francisca Bonfim

Presidente do clube Seridião
Montenegro dá boas vindas à compª
Francisca e lhe entrega o Título de
Sócia Representativa do Rotary
Club de Fortaleza-Dunas

Compª Francisca recebe das mãos
de Seridião seu Título de sócia do
RC de Fortaleza-Dunas

Companheira Francisca Bonfim faz
pronunciamento e agradece a
calorosa acolhida de todos

Companheiro Roberto Araújo faz
belíssima saudação à nova
companheira Francisca Bonfim

Por apadrinhar uma nova sócia
Júnior Bonfim recebe
reconhecimento e distintivo

Vista parcial da plenária neste dia,
todos presentes na eleição do
presidente 2014-2015 e posse da
nova companheira

Companheira Aurila Carneiro , com
sua simpatia e sempre presente às
reuniões juntamente com seu
esposo Francisco Régis

24/01 – Chegou do seu treinamento
em San Diego – EUA, Governador
Eleito Dejarino e nos visitou para
convidar ao PETS e GATS

Compº Emerson nesta mesma data
nos visitou para falar dos pacotes de
viagens para Lisboa para a
Convenção do Rotary International

31/01 – Nesta reunião tivemos a alegria de receber nosso Governador
Assistente 2013-2014, Sávio Queiroz Costa que em nome do GE Dejarino
nos entregou os manuais de dirigentes do clube 2013-2014

GALERIA DOS 4 PRIMEIROS PRESIDENTES DO ROTARY DUNAS
Cesar Bertosi (2010-2012), Seridião Montenegro (2012-2013)
Levi Madeira (2013-2014) e Júnior Bonfim (2014-2015)
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