ANO RO TÁ R IO 2 0 1 2 /2 0 1 3 - N º 0 9 - M AR ÇO / 2 0 1 3 - ED IÇ ÃO 2 3
PRESIDENTE DE RI
Sakuji Tanaka
GOVERNADOR
DISTRITO 4490
Pedro Ivo de Carvalho
Viana
GOVERNADOR
ASSISTENTE
Francisco de Assis Martins
Cavalcanti
ROTARY CLUB DE
FORTALEZA DUNAS
Fundação: 19/05/2011
Admissão em RI:
28/06/2011
CONSELHO DIRETOR
PRESIDENTE
Seridião Montenegro
1º VICE-PRESIDENTE
Eneida Lustosa Madeira
2º VICE-PRESIDENTE
Fernando Montenegro
SECRETÁRIO
José Bonfim Almeida Jr
TESOUREIRA
Luiziana Esteves
DIRETOR DE
PROTOCOLO
Mário Sérgio
VICE-DIRETOR
DE PROTOCOLO
Nadja Glheuca
PRESIDENTE
ELEITO 2013/2014
Levi Torres Madeira
B O LE T I M D U N A S
ROTÁR IO
Comissão Editorial
PRESIDENTE
Levi Torres Madeira
levi.torres.madeira@gmail.com

MEMBROS
Eneida Lustosa Madeira
Cleto Montenegro
José Bonfim Almeida Jr
Seridião Montenegro
BOLETIM MENSAL
IMPRESSO E ELETRÔNICO

Leia também pelo site do
escritor
www.levimadeira.recantodasletras.com.br

Clicando em E-books

PALAVRA DO PRESIDENTE
Companheiras e companheiros,
Passados nove meses desde que o atual Conselho Diretor
tomou posse, numa noite festiva em que transpareciam a
alegria e a firme disposição de dar continuidade ao trabalho
desenvolvido no primeiro ano de existência do Rotary Club
de Fortaleza Dunas, é hora de fazermos uma avaliação do
que conseguimos cumprir do nosso Plano de Metas e de
voltarmos nossa atenção para aqueles pontos em que ainda
Seridião Montenegro e Luiziana Esteves
não atingimos plenamente os nossos objetivos.
Na área de desenvolvimento do quadro social, apenas uma das nove metas ainda não está
completamente cumprida: faltam dois novos sócios para alcançarmos a meta de crescimento líquido
de 50% no número de associados. Um terço dos nossos associados é de mulheres.
Na área de serviços internos, conseguimos cumprir a maioria das metas, podendo-se
destacar, como mais importantes, o elevado índice de freqüência às reuniões; a participação em
reuniões interclubes; o pagamento, rigorosamente nos prazos, da “per capita” de RI e distrital, e da
assinatura da Revista Brasil Rotário; a remessa também no prazo do Relatório Semestral de RI; a
aprovação do estatuto e do regimento interno, o registro em cartório e a inscrição do clube no CNPJ; a
participação do número programado de companheiros nos seminários e eventos distritais; a realização
de instrução rotária, no mínimo mensal, inclusive para retransmissão aos demais companheiros de
resumo das instruções do seminário distrital; comparecimento do presidente, secretário, diretor de
protocolo e outros companheiros ao treinamento de presidentes eleitos; indicação, no prazo, do
presidente e secretário do clube para o ano rotário 2013/2014, inclusive com informação de seus
nomes ao RI Brazil Office, ao Governador Eleito e ao Governador Assistente, a quem o clube sempre
manteve informado sobre o cumprimento de metas, recebendo-o com toda a consideração nas visitas
que fez ao clube.
Na área de serviços profissionais, foram realizadas palestras, por companheiros e outros
profissionais sobre suas respectivas áreas de atividades, principalmente no mês dedicado aos Serviços
Profissionais.
Na área de serviços à comunidade, elegemos a Associação das Mulheres Mastectomizadas
como principal entidade beneficiária das atenções do clube e de seus associados, tendo como ponto de
maior destaque o trabalho voluntário do companheiro Francisco Raimundo, que, com muito amor e
dedicação, presta assistência psicológica, semanalmente, às mulheres que se submetem a esse tipo de
cirurgia. Realizamos também atividade voluntária no Recanto do Sagrado Coração de Jesus, onde os
companheiros Junior e Francisca Bonfim, por diversas vezes, em dias de sábado, preparam a refeição
para os mais de cem moradores de rua. Na Associação Anjos de Deus, no bairro Pirambú, realizamos
a festa do Dia das Crianças, com o apoio do Barbra´s Buffet, e de seus proprietários, nossos
companheiros Bárbara e Eymard Freire.
Na área da Fundação Rotária, apresentamos dois projetos de subsídios distritais em favor da
Visão do Escolar e das Mulheres Mastectomizadas, capitaneados pelos companheiros Eneida e Levi
Madeira, presidente 2013/2014.
Elaboramos, sob a liderança da companheira Eneida Madeira, PROJETO CASADO, em que
o Distrito parceiro 3170, da Índia, entra com U$ 6.000.00, o Rotary Club Ichalkaramji participa com
U$ 1.000.00, o Distrito 4490 com U$ 5.360.00 e a Fundação Rotária com U$ 11.860.00, totalizando
U$ 24.220.00 (vinte e quatro mil, duzentos e vinte dólares), equivalentes a R$ 47.713,40 em favor da
Associação Cearense das Mastectomizadas – Toque de Vida, para aquisição de máquinas e
equipamentos.
Na área de IMAGEM PÚBLICA, temos conseguido aumentar o número dos que fazem o
uso diário do distintivo rotário, dentro do programa “Rotariano se identifica”. Mas, na área de
Imagem Pública, o ponto alto é a edição do premiado boletim “Dunas Rotário”, impresso e eletrônico,
sob a direção do companheiro Levi Madeira, cuja dedicação foi o fator mais importante para a sua
eleição para a presidência do clube em 2013/2014.
Vamos voltar agora nossas atenções prioritariamente para as doações à Fundação Rotária,
obtendo o reconhecimento de, pelo menos, cinco títulos Paul Harris. Contamos com vocês,
companheiros, para ajudar a erradicar a Pólio, contribuir para os projetos da Fundação Rotária e,
dessa forma, contribuir para a paz através do servir.
Seridião Correia Montenegro - Presidente
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01 – Fernanda – esposa do sócio honorário André de Sousa Castelo
02 – Caroline – esposa do compº Cleto Montenegro Junior
05 – Levi Torres Madeira
17 – Pedro Henrique de Araújo Cabral
30 – Eneida Maria Cruz Lustosa Madeira
Em nome do companheiro Pedro Henrique de Araújo Cabral, o mais
novo sócio de nosso clube (tomou posse em 28 de fevereiro de 2013)
parabenizamos a todos os aniversariantes do mês, votos esses
extensivos às suas respectivas famílias. SAÚDE E PAZ SEMPRE!

MARÇO DE 2013

Pedro
Henrique

Nº DE REUNIÇÕES = 03 / NÚMERO DE SÓCIOS = 34 / FREQÜÊNCIA = 75,48%
Dólar Rotário de abril de 2013 = R$1,97

IMAGEM PÚBLICA DE ROTARY
A função da Comissão de Imagem Pública é levar ao público informações sobre o Rotary e
divulgar os projetos humanitários e as atividades do clube. Empenhos eficazes de promoção da
imagem pública contribuem para que comunidades em todo o mundo saibam que o Rotary é
uma organização respeitável que atende a necessidades humanitárias prementes. Uma imagem
pública positiva motiva os associados a participar e desperta o interesse de rotarianos potenciais.

Promovendo o clube
A principal responsabilidade da Comissão de Imagem Pública é divulgar à comunidade os projetos humanitários e
atividades do clube e, desta forma, difundir os valores e o trabalho da organização. O público toma conhecimento do
Rotary através da mídia e de contatos pessoais. Sendo assim, para promover uma imagem pública positiva é essencial
que as realizações do clube sejam comunicadas aos associados e à imprensa. Há várias maneiras de promover o seu
clube e a organização, como: • Patrocinar eventos especiais, como maratonas, atividades de reciclagem de materiais e
campanhas de captação de recursos. • Realizar exposições e mostras na comunidade. • Divulgar projetos e eventos do
clube em jornais, revistas, outdoors, ônibus, bem como em estações rodoviárias e ferroviárias, e aeroportos.
• Incentivar o uso de distintivos de lapela pelos associados. • Veicular informação sobre o Rotary em fóruns on-line,
calendários da comunidade, sites de redes sociais e no site do clube ou de outras organizações. A comissão deve buscar
outras ideias antes do início do ano e criar um plano de ação para colocá-las em prática. Para promover o Rotary
efetivamente, você deverá compreender os componentes de promoção da imagem pública e saber transmitir as
principais mensagens do Rotary.

Imagem pública e quadro associativo
A imagem da organização e o desenvolvimento do quadro associativo estão estreitamente conectados. Campanhas de
promoção de imagem pública bem organizadas e de alta qualidade despertam o interesse do público pelo clube e
aumentam as chances de rotarianos potenciais aceitarem convites para se afiliar. Esforços promocionais bem-sucedidos
usam o maior número possível de canais de comunicação. Os associados podem ajudá-lo a promover o seu clube e o
Rotary.
Uma
das melhores maneiras de promover o Rotary é falar sobre

Principais mensagens do Rotary

o clube e a organização. Você pode dar palestra a grupos de não
rotarianos em eventos ligados a projetos e em outras ocasiões. Prepare
declarações concisas sobre o clube e o Rotary para divulgar na mídia e
Uma preparado
das melhores
promover
Rotary éperguntas
falar sobre o clube e a organização. Você pode dar palestra a
esteja
para maneiras
responder de
a cada
uma dasoseguintes
grupos
de
não
rotarianos
em
eventos
ligados
a
projetos
e em outras ocasiões. Prepare declarações concisas sobre o
em no máximo um minuto:
clube
e
o
Rotary
para
divulgar
na
mídia
e
esteja
preparado
para responder a cada uma das seguintes perguntas em no
• O que é o Rotary?
máximo
um
minuto:
• Quem são os rotarianos?
• O que o Rotary faz?

Principais mensagens do Rotary

O que é o Rotary? Quem são os rotarianos? O que o Rotary faz?
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"METADE DO MUNDO É DE MULHERES.
A OUTRA METADE, DE FILHOS DELAS."

MENSAGENS AO DUNAS ROTÁRIO

O ANTES E O DEPOIS
Edmilson Sanches

Antes da casa, o projeto.
Antes do edifício, a maquete.
Antes do engenheiro, o arquiteto.
Antes do filme, o roteiro.
Antes do sonho, o sono.
Antes do sono, a estória.
Antes da publicidade, o story.
Antes da venda, o anúncio.
Antes da tragédia o prenúncio.
Antes do sangue, o estampido.
Antes da ajuda, o alarido.
Antes da bala, o bandido.
Antes da pintura, o bosquejo.
Antes do repouso, o bocejo.
Antes da realidade, o desejo.
Antes de estar -- ser.
Antes de imprimir -- escrever.
Antes do papel, a árvore.
Antes da árvore, a semente.
Antes da semente, o semear.
Antes do “B”, o “A”.
Antes da fala, o pensamento.
Antes daquele instante, aquele momento.
Antes da rubrica, a assinatura.
Primeiro, o Criador; depois, a criatura.
Antes, natureza; depois, cultura.
Antes da caminhada, o caminho.

Levi

Sanches

Antes do filhote, o ninho.
Antes das passadas, um passo.
Antes, penso; depois, faço.
Primeiro, minério; depois, aço.
Antes de falar -- ouvir.
Antes de chegar -- ir.
Antes da pele, o sangue.
Antes do mar, o mangue.
Antes da obra, o rascunho.
Antes do templo, o exemplo.
Antes da escultura, o modelo.
Antes do desenho, o esboço.
Antes do velho, o moço.
Antes do castelo, o fosso.
Antes de rainha, princesa.
Antes de reinar, nobreza.
Antes da lágrima, a dor.
Antes da entrega, o amor.
Antes do preço -- valor.
Antes de Cristo, Maria.
Antes da Paixão, a traição.
Antes da cruz, a humilhação.
Antes da morte, o perdão.
Antes da loucura, a razão.
Antes do milagre, a oração.
Antes da oração, a fé.
Obra feita -- o homem.
Obra perfeita -- mulher.

Amigo Levi,
A cada mês, ao receber o nosso jornal "Dunas Rotário", sou
levado a renovar o orgulho que tenho de pertencer a um clube
de Rotary como o "Dunas", onde se encontram pessoas como
você, meu caro Levi, médico conceituado e muito ocupado, mas
que consegue reservar um precioso tempo para fazer o bem e
para divulgar aquilo que nosso clube realiza. O "Dunas Rotário"
é, sem dúvida, um instrumento eficaz de divulgação da imagem
pública do Rotary, levando a toda a comunidade e aos clubes de
Rotary do nosso Distrito 4490, do Brasil e do mundo inteiro, as
notícias do nosso esforço em favor da "paz através do servir".
Parabéns! Estou aguardando ansiosamente para servir ao meu
clube, no próximo ano rotário, sob a sua presidência e
liderança. Um abraço,
Seridião Correia Montenegro
Presidente do Rotary Dunas 2012/2013
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Companheiro Levi
Obrigado pela remessa do jornal, sempre de primeira
qualidade no conteúdo e na apresentação. Recebi também o
seu Cordel de grande inspiração e belíssima apresentação
“Espírito Feminino”. Tudo, como sempre, excelente.
Parabéns! Se eu puder vou conferir sua posse.
Um grande abraço. Lino
Ao Rotary Dunas
As palavras do Presidente são como pérolas preciosas em
cascatas, feito rosas perfumadas. O Presidente Seridião
Montenegro fez uma linda homenagem não só ao Dia
Internacional da Mulher, mas às mulheres. Da minha parte,
agradeço. 2) Reler ESPÍRITO FEMININO, da autoria do grande
poeta_cordelista Levi Madeira, é um privilégio, pois pra mim ler
e reler o belo é prazeroso. Parabéns poeta!! 3) Os LANCES
FOTOGRÁFICOS clicam momentos importantes de pessoas
'grandes' que fazem grandes coisas pelo bem comum. Viva! 4)
Grandes coisas só acontecem com pessoas que têm alma
grande e se juntam em assembleias, simpósios, conferências e
palestras, e arquitetam planos e traçarem metas para cada
vez mais melhor servir aos mais pobres e necessitados. O
Rotary é referência mundial neste mister. Parabéns a todos e
parabéns também aos aniversariantes do mês de março. E viva
as mulheres, claro!! Grande abraço, Dr. Levi.
Saudações Alencarinas aos rotarianos!
Fernanda Xerez – leitora assídua do Dunas Rotário

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

www.metodosupera.com.br

Rua Ademar Paula Nº 1.000, Esp. do Castelão

Rua Carolina Sucupira, 1297, Aldeota – Fortaleza-CE

(85) 3066.8282 – Cel (85) 9984-6461

(85) 3224-1573 - Fax: (85) 3268-4060
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07/03 – Representando a Associação Cearense
das Mastectomizadas - Marlene Pedrosa, vem
ao RC Dunas agradecer tudo que este clube
tem feito pela Associação como pagamento do
aluguel da sua sede, atendimentos de
psicanálise feito pelo compº Francisco, etc.

07/03 – Engenheiro Civil Xisto de Medeiros Filho
fundador da Veneza Construções ministra brilhante
palestra no Dunas sobre Soluções Inteligentes da
Engenharia na fabricação e montagem rápida de
casas populares ao custo de 1 salário mínimo por
m2. Aqui na foto ao lado do Presidente Seridião

11/03 – Presidente Seridião Montenegro e Presidente
Eleito Levi Madeira participam às 19:30h no Marina Park
de reunião conjunta da REPRESE 12/13 e 2013/14.
Naquela ocasião o Governador Eleito Dejarino fez um
balanço positivo do PETS. Foi tratado de outros assuntos e
sorteio de 6 títulos Paul Harris entre os clubes.

DAR DE SI ANTES DE PENSAR EM SI – DOE SANGUE – DOE VIDA! ROTARY & HEMOCE
Domingo, dia 10 de março de 2013, na Avenida Beira Mar em Fortaleza-CE, cerca de 450 rotarianos, rotarianas e apoiadores desta
campanha, participaram de atividades que teve como fundamento o incentivo ao voluntariado e à doação de sangue. Através de
parceria, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) e o Distrito 4490 do Rotary International promoveram
caminhada e mobilização que teve como ponto alto a chegada do músico Waldonys de pára-quedas ao Aterro da Praia de Iracema. O
objetivo é potencializar as doações e aumentar o estoque de bolsas de sangue para a Semana Santa. Esta iniciativa do Rotary
encabeçada pelo companheiro Alderi Sousa rendeu em 2012 a coleta de 2.800 bolsas e a expectativa para este ano é de 3 mil bolsas.

Concentração de centenas de rotariano (a)s no
Aterro da Praia de Iracema aguardando o músico
Waldonys saltar de pára-quedas

Companheiros de Rotary em torno de
Waldonys logo após seu salto perfeito em um
pára-quedas com a bandeira da campanha

Além do objetivo desta concentração que foi a
campanha DOE SANGUE, DOE VIDA, houve
reencontros e companheirismo e mobilização

Agora em caminhada todos seguem pela Av.
Beira Mar tendo atrás o trio elétrico cantando a
música da campanha do cantor Waldonys

Levi Madeira durante este evento com Mário
Nunes, Sâmia Militão, Régis Muratori, Marcelo
Marinho, EGD Gamaliel e Regina Vilar

Participaram do Rotary Dunas os companheiros
Levi Madeira, Cleto Montenegro e Eneida Lustosa
Na foto Levi ladeado por Dejarino Filho e Cleto

Oftalmologia
Oftalmologia -- Plástica
Plástica Ocular
Ocular -- Cirurgia
Cirurgia refrativa
refrativa
Av.
Av. Dom
Dom Luis,
Luis, 1233
1233 –– 4º
4º andar
andar –– (85)
(85) 3486-6363
3486-6363
www.levimadeira.com.br
Fortaleza-Ceará
www.levimadeira.com.br Fortaleza-Ceará

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

WWW.lemonderentacar.com.br
Fortaleza-CE

Especialista em óculos de grau e esportivos
Av. Dom Luis 1233 – Loja 06
(85) 3486-6424 – Fortaleza-Ceará

