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PALAVRA DO PRESIDENTE
Companheiras e companheiros,
No curso do mês de maio, comemoram-se
algumas datas muito importantes, não só para os
rotarianos, mas para todas as pessoas que sonham
com um mundo melhor, mais humano, mais justo,
com melhor partilha dos frutos da tecnologia e do
progresso, e que lutam para que, aos interesses
dos ricos e poderosos, se sobreponham o império
Seridião Montenegro e Luiziana Esteves
da lei e os ideais de liberdade, igualdade e justiça
social, insculpidos na nossa Carta Magna.
Iniciamos o mês com o “Dia Internacional do Trabalho”, no dia 1º de
maio, em que se celebram as enormes conquistas dos trabalhadores ao longo da
história, com ênfase para o salário mínimo, a redução da jornada de trabalho, as
férias e o repouso semanal remunerado, o 13º salário, a licença maternidade, a
estabilidade no emprego e tantas outras, que tornaram mais digna a vida dos
trabalhadores. Com relação ao trabalho, o Rotary, ao fixar os seus objetivos,
fundamentados no estímulo e fomento ao ideal de servir, deu ênfase ao
reconhecimento do mérito de toda ocupação útil e à difusão das normas de ética
profissional.
No segundo domingo de maio (dia 12 em 2013) é comemorado o “Dia das
Mães”, em que se procura ressaltar, não apenas o ato físico de conceber e dar a
vida, mas as qualidades afetivas que caracterizam aquelas que se dedicam com
desvelo à criação e educação dos filhos. A todas as mães rotarianas e às genitoras de
todos os companheiros, a nossa homenagem, relembrando o soneto do poeta Coelho
Neto: “Ser mãe é desdobrar fibra por fibra o coração! Ser mãe é ter no alheio lábio
que suga, o pedestal do seio, onde a vida, onde o amor, cantando, vibra. Ser mãe é
ser um anjo que se libra sobre um berço dormindo! É ser anseio, é ser temeridade,
é ser receio, é ser força que os males equilibra! Todo bem que a mãe goza é bem do
filho, espelho em que se mira afortunada, luz que lhe põe nos olhos novo brilho! Ser
mãe é andar chorando num sorriso! Ser mãe é ter um mundo e não ter nada! Ser
mãe é padecer num paraíso!”
A “abolição da escravatura e a fraternidade brasileira” são festejadas no
dia 13 de maio, data em que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea no ano de 1888,
extinguindo a escravidão no Brasil. Devemos todos, nesse dia, renovar os nossos
sentimentos de repulsa a todos os tipos de preconceitos, fazendo do companheirismo
a nossa arma no combate ao racismo, à homofobia, à discriminação religiosa,
econômica, social, profissional, em relação à cor da pele, e tantas outras. Vamos
pugnar pela paz, afastando os preconceitos aviltantes e as discriminações odiosas.
No dia 19 de maio, o Rotary Club de Fortaleza Dunas comemora dois
anos de existência, desde o dia em que realizou sua primeira reunião de instalação.
Muito já realizamos nesses dois anos, mas devemos nos unir cada vez mais, para
continuar a cumprir os nossos objetivos, na busca incessante da “Paz através do
Servir”, base sólida para a edificação de um mundo melhor.
Seridião Montenegro
Presidente do Rotary Club de Fortaleza-Dunas

_____________________________________________________________________________________
2 DUNAS ROTÁRIO
ABRIL / 13
ROTARY CLUB DE FORTALEZA-DUNAS

04/05 - Simone Maria, esposa do companheiro Franklin Coutinho
16/05 - Seridião Correia Montenegro
20/05 - José Bonfim Almeida Junior
20/05 - Mário Sérgio de Lima Rodrigues
28/05 - Débora Maria Pimentel de Pimentel
28/05 – Bárbara, esposa do companheiro Eymard Freire

Simone
ABRIL DE 2013

Franklin

Na pessoa de Simone Maria (esposa do
companheiro Franklin Coutinho) que
aniversaria em 4 de maio, parabenizamos a
todos os aniversariantes do mês de maio,
desejando-lhes muita saúde e felicidade!

Nº DE REUNIÇÕES = 04 / NÚMERO DE SÓCIOS = 34 / FREQÜÊNCIA = 79,41%
Dólar Rotário de maio de 2013 = R$1,97

PRESIDENTE ELEITO 2013-2014 DO ROTARY CLUB DE FORTALEZA-DUNAS, LEVI
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MEU MOMENTO ROTÁRIO
O momento rotário que mais comoveu a mim e à minha família
aconteceu e acontece em um recanto. Mas não é um recanto qualquer. É um
recanto sagrado. Desses do coração. (O coração, se considerarmos o corpo
humano como um templo, é indiscutivelmente o seu sacrário).
Pois bem. Recanto do Sagrado Coração. Esse o nome, o espaço, a
instituição, o local da nossa rotária iluminação. Ali cheguei a convite dos
companheiros Seridião e Mário Sérgio. Ali me vinculei por um desses
Júnior Bonfim e Francisca Maria
inexplicáveis apelos da emoção.
O Recanto do Sagrado Coração é uma ampla e acolhedora casa, oficina de múltiplas atividades de afeto,
porto seguro de idosos que aprendem a arte de envelhecer, salão de banquete para dezenas de moradores de
rua... Tudo sob a inspirada animação de mulheres consorciadas pela fé!
Por enquanto, nossos laços relacionais se fortalecem com as Irmãs Inês, Coordenadora, e Rita, Chefe da
Cozinha. Com elas descobrimos a bondade sem ingenuidade, o amor com militante fervor. Aliás, bondade e amor
que não se descolam da severidade e do rigor. Conseguem a rara proeza de aliar a gentileza fina à férrea
disciplina.
Com uma freqüência mensal temos a alegria de, em dia de sábado, prepararmos um almoço para mais de
cem moradores de rua. Cada pessoa que conhecemos ali exibe uma saga, uma biografia de sofrimento e
paciência, de heroísmo e resistência.
Eu, minha esposa Francisca Maria, nossos filhos Marília, Marguerrite e Hermano, bem como minha
cunhada Nenen sempre voltamos de lá com uma sensação de que recebemos algum presente para o espírito.
Comoveu-nos a história do Luciano, um jovem que foi jogado na rua aos doze anos de idade, quando
ficou sem pai, sem mãe, parente ou aderente. Disse que, dos seus contemporâneos, só ele estava vivo. Mostrou as
cicatrizes de vários balaços que recebeu. Falou dos diversos processos que respondeu. Ensinou o código secreto
que regula a selva de pedra da vida no céu aberto da rua, em que ninguém pode ser muito valente ou muito
fraco. É uma permanente luta de equilibrista, na qual se exige uma rara habilidade para se manter vivo. Falou da
sua rendição às drogas e da ação redentora da Irmã Inês, que o resgatou e o acompanhou no processo de
recuperação. Hoje, com família constituída, labora transformando pedaços de vidro em obras de arte.
O emocionado depoimento de vida do Luciano mexeu com todos nós, especialmente com meu filho
Hermano, adolescente de 17 anos, que ouviu atentamente aquela dolorosa narrativa. Como a maioria dos que
compõem a sua faixa etária, meu filho vive nadando nas ondas da internet, esse oceano virtual que geralmente
nos afasta da terra firme do contato pessoal.
Muitos Lucianos e Lucianas encontram naquele sagrado recanto o refúgio salvador, o túnel iluminado, o
córrego cristalino, a fonte de água pura que lhes devolve a esperança de recuperação da dignidade.
Outro dia, conversando com minha esposa, nos indagávamos como aquele monumento à caridade e ao
enobrecimento humanos conseguia se manter. Segundo ela, Deus só quer de nós a boa vontade, o justo desejo, a
decidida intenção, o propósito sincero. O resto ele providencia, transformando-nos em instrumentos da edificante
realização.
Penso que ser Rotariano é ir. Ir ao encontro do próximo e ter a boa vontade de servir.
Júnior Bonfim – Secretário do RC de Fortaleza Dunas e Presidente Eleito 2014-2015

PATROCINADORES DESTE JORNAL MENSAL “DUNAS ROTÁRIO”

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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O BÓSON DE
HIGGS E O
ROTARY
No dia 04/07/2012 no LHC [Large Hadron Collider]
um laboratório operado no CERN [Conseil Européen pur la
Recherche Nucléaire] localizado na fronteira da Suíça com a
França, depois de 25 anos de pesquisa, e ao custo de 10
bilhões de dólares, uma equipe de cerca de três mil cientistas
de 38 países, com cultura, religião e vidas completamente
diversas, comprovou o bóson de Higgs que explica 5% do
que é o universo. Nesse grupo há representantes de países
que se encontram em conflito como o Israel e a Palestina. O
espírito de cooperação internacional, entretanto, prevaleceu.
A comprovação ratifica a teoria de Peter Higgs,
nascido em 1929 e morando atualmente em Edimburgo,
Escócia. Peter Higgs escrevera em 1964 ao jornal do CERN
uma carta enunciando sua teoria. A carta não foi publicada
por não conter nenhuma relevância óbvia sobre o tema. 48
anos depois, o CERN reverencia Higgs.
Para que os cientistas se intercomunicassem no
CERN, inventaram um sistema a que denominaram de
internet. Duas décadas depois o www transformou-se na
formidável teia pela qual todos nós nos comunicamos e da
qual não mais podemos prescindir. Esse foi o primeiro
benefício daquela experiência.
A comprovação do bóson de Higgs é a mais
importante descoberta da Ciência nos últimos 100 anos. O
trabalho foi liderado pela física italiana Fabíola Gianotti de
51 anos de idade, forte candidata a um Prêmio Nobel.
Este feito só foi possível pela cooperação integrada
dos 3.000 cientistas que ajudaram na comprovação prática da
teoria de Higgs e é aqui que há uma semelhança entre Higgs
e o Rotary.
Somos mais de 1.200.000 rotarianos espalhados no
mundo. Representamos 0,02% da população mundial hoje de
cerca de 7 bilhões de pessoas e, embora localizados em
países que se conflitam, estamos unidos pelo objetivo maior
de servir aos nossos semelhantes, sejam eles judeus, cristãos
ou muçulmanos. Não dispomos de 10 bilhões de dólares,
mas temos a energia suficiente para nos animar a dar antes
de receber. Os cientistas ainda têm 95% a descobrir do
universo e nós, rotarianos, o mundo inteiro como objeto de
nossa dedicação.
J. Freire de Sena – Sócio do RC de Fortaleza-Dunas
08 de abril de 2013

LANCES FOTOGRÁFICOS
Fatos e fotos que foram notícia para o RC Dunas

18/4/13 – Wellington Malta nos
fala dos projetos que desenvolveu
em Rotary e presenteia a cada
sócio com um exemplar de seu
livro. Na foto ao lado da VicePresidente Eneida e Jr Bonfim

18/4/13 – Tivemos também uma
interessante palestra sobre
Meditação ministrada pelo
médico cardiologista Dr. André
Miyazawa acompanhado da
esposa Vanessa

19/4/13 – Levi Madeira é homenageado como ex-aluno da Organização
Educacional Farias Brito juntamente com Mauro Benevides e recebe das
mãos do Diretor Superintendente Tales de Sá Cavalcante
uma bela placa com o seguinte conteúdo:
Dr. Levi Torres Madeira
Homenagem do Farias Brito ao ex-aluno, médico oftalmologista, pelo
grande contributo prestado no exercício da Medicina ao Estado do Ceará

25/4/13 – Na última reunião de abril tivemos a presença de três ilustres
convidados: Marilza que é assistente social e trabalha na equipe de
transplante cardíaco do Hospital de Messejana e do casal Ricardo e
Luciana recém chegados de São Paulo e trabalham no ramo imobiliário.
Após uma auto-apresentação de todos presentes, Levi Madeira ministra
uma explanação sobre Rotary desde a sua fundação até os dias atuais
enfatizando o Objetivo do Rotary assim como seus principais projetos.

Ainda há tempo para você participar! Governador Pedro Ivo nos espera!

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

=ALGUNS DOS COMENTÁRIOS RECEBIDOS PELA COMISSÃO EDITORIAL=
Estimado Levi Madeira, Cordiais Saudações!
Parabéns por mais uma edição do “Dunas Rotário”. Este jornal é um exemplo que deve ser seguido e divulgado para os
outros clubes de Rotary.
Parabéns também ao Presidente Seridião Montenegro por sua profícua administração, detalhada no edital desta edição do
“Dunas Rotário”.
Parabéns ainda a todos os companheiros do RC Fortaleza Dunas, pelo excelente ambiente que vocês conseguiram
implantar no seu clube.
Finalmente parabéns aos aniversariantes do mês, em especial ao Levi, Eneida e Caroline.
Atenciosamente,
Pedro Valber Montenegro Pontes
O presidente do Rotary Dunas, Seridião Montenegro proferiu excelente palestra saudando a MULHER, na AJEB Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, da qual fui Presidente,ocupando no momento o cargo de Vice. Foi uma
manhã muito agradável e enriquecedora. Nossa atual Presidente, escritora Nirvanda Medeiros foi a mentora de tão
significativo convite. Agradecemos mais uma vez , a presença do companheiro Rotariano Seridião Montenegro em nossa
reunião do mês de março, enviando nosso abraço amigo aos demais companheiros do Dunas.
Maria Luisa Bonfim , Rotary Centenário
Companheiro Levi Madeira,
Bom dia,
Parabéns pelo brilhante meio de comunicação do RCF DUNAS.
Seu Jornal dá uma dinâmica na informação de suas ações.
Ele é simples, objetivo e rico em informações.
PARABENS!!!
Antonio Alderi de Sousa Pereira
(85) 9921-8630
Governador Assistente 2012/2013
Secretario Geral do Distrito 2013/2014
Distrito 4490 de Rotary International
Companheiro Levi Madeira,
Acusamos o recebimento eletrônico do Jornal Mensal Dunas Rotário - edição de março pretérito. Parabéns por sua
brilhante redação e conteúdo de matérias bem informativas sobre Rotary e acontecimentos internos do Rotary Club
Dunas.
Obrigado!
Atenciosamente,
João Gonçalves Filho (Bosco)
RC de Fortaleza-Leste – Secretário
Amigo Levi,
Mais uma vez o nosso boletim mensal "Dunas Rotário" está sensacional, motivo de orgulho para todos
nós do Rotary Club de Fortaleza Dunas. Neste número de abril você reúne a qualidade da apresentação gráfica, montada
com a maestria de quem conhece e sabe editar, à excelência do conteúdo das matérias selecionadas. A primeira matéria "Meu momento rotário" - traz ao conhecimento dos clubes de Rotary, e do público em geral, o esforço
dos companheiros Junior, Francisca Bonfim e seus filhos, de levar à comunidade sofrida dos moradores de rua, uma vez
por mês, em dia de sábado, a solidariedade de quem tem, no fundo do coração, o sentimento de amor ao próximo,
procurando dar de si, antes de pensar em si. Na outra matéria - "Bóson de Higgs e o Rotary" - o culto e sempre bem
informado companheiro Freire de Sena faz um paralelo entre a teoria de Peter Higgs e o Rotary, enfocando a grande
força representada pela união dos rotarianos em torno do ideal de servir, vencendo preconceitos e até a beligerância de
nações em conflito.
Parabéns, amigo Levi, e que Deus o ilumine, para que você e o nosso Rotary Club de Fortaleza Dunas continuem a
contribuir para difundir a imagem pública dessa entidade que promove o bem, das mais diversas formas, no mundo
inteiro - o Rotary.
Um abraço,
Seridião Montenegro
Presidente do RC Dunas
Agradecemos a grande gentileza dos companheiros e amigos que leram e enviaram comentários de incentivo e
apoio ao nosso Jornal Mensal Dunas Rotário! - Muito obrigado! Levi Madeira - Editor

