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Clicando em E-books

No dia 19 de maio, o Rotary Club de
Fortaleza Dunas completou dois anos de existência.
Mais do que a comemoração de um simples
aniversário, tivemos a oportunidade de nos
congratularmos pelo cumprimento da maioria das
metas de trabalho estabelecidas para o ano-rotário
2012-2013, quase todas pautadas nas Metas
Distritais sugeridas para os clubes de Rotary do
Seridião e Luiziana
Distrito 4490, pelo Governador Pedro Ivo.
Conseguimos cumprir 50 das 71 metas distritais sugeridas, graças à decisiva colaboração de
todos os companheiros, que, cada um a seu modo, deu o melhor de si, num clima de
exemplar companheirismo e saudável harmonia, para o sucesso do presente ano rotário.
Podemos destacar como pontos altos da nossa administração: o Registro Civil de
Pessoa Jurídica do Rotary Club de Fortaleza Dunas e sua inscrição no CNPJ; a presença
maciça dos companheiros às reuniões, em torno de 80%; o aumento do quadro social em
mais de 45%, três vezes o crescimento proposto nas Metas Distritais; o reconhecimento
formal dos rotarianos que apadrinharam novos sócios; a posse a três novos rotarianos na
visita do Governador; a posse de companheiros ex-rotarianos; o pagamento de todas as
obrigações financeiras do clube, antes das datas de vencimento, com destaque para as “per
capita” de RI e Distrital e Revista Brasil Rotário; o preenchimento do formulário-roteiro,
para cumprimento das “Diretrizes para Aumentar a Eficácia dos Rotary Clubs”; o
preenchimento, no prazo fixado, do Relatório Semestral do RI e as comunicações mensais
de pagamentos e freqüência aos dirigentes do Distrito; a festa de Natal para as crianças da
Creche “Associação Anjos de Deus”, no bairro Cristo Redentor; o apoio dado ao Projeto
Social Globalização da Caridade, realizado pelo Recanto do Sagrado Coração, que ampara
moradores de rua e trabalha na recuperação de dependentes químicos; o apoio à Associação
Casa de Afonso e Maria, que atua na área de educação, arte, cultura, esporte e geração de
renda, no bairro Dunas e Vicente Pinzón, com a aprovação de projeto que resultou na
obtenção de R$ 1.480,00 (hum mil quatrocentos e oitenta reais), oriundos do Fundo do
Subsídio Distrital Simplificado; a aprovação de “projeto cruzado”, em parceria com Rotary
da Índia, no valor de U$ 24.000.00 (vinte e quatro mil dólares), em favor da Associação
Cearense das Mulheres Mastectomizadas – Toque de Vida; as doações à Fundação Rotária,
que resultaram no reconhecimento de 7 títulos Paul Harris e 1 “Major Donor”, este último
em parceria com o Rotary Maranguape; a participação na iniciativa “todos os rotarianos,
todos os anos”, com a doação de U$ 100.00 (cem dólares) por rotariano, num total de U$
3.300.00 (três mil e trezentos dólares); a doação de U$ 100.00 (cem dólares), quando da
visita do Governador Pedro Ivo ao clube; a presença de mais de quatro companheiros nos
seminários distritais e a criação no clube do momento rotário, sendo eleito como melhor
momento rotário o do companheiro Junior Bonfim, presidente indicado 2014-2015. E
muitas outras ações, em conjunto com outros clubes em favor da comunidade carente.
Quanto à 62ª Conferência do Distrito 4490 - a Conferência do Reconhecimento,
queremos agradecer ao Governador Pedro Ivo por ter prestigiado o Rotary Club de Fortaleza
Dunas, ao atribuir a seu futuro presidente Levi Madeira a incumbência de, na abertura do
evento, fazer a saudação em cordel às autoridades rotárias presentes. Queremos ainda
parabenizar o Governador e sua equipe pela elevada presença à Conferência, fruto do
prestígio que desfruta com sua Concita, junto aos rotarianos do Distrito, assim como pela
excelência das palestras e palestrantes e pelos agradáveis momentos que vivenciamos de
30/05 a 02/06/2013 nessa bela cidade de São Luís.
Seridião Correia Montenegro – Presidente do RC de Fortaleza-Dunas
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24 de junho – Companheiro João Martinez Falqui
Parabenizamos ao companheiro João Falqui que
completa mais uma primavera em junho, aliás, o
único sócio de nosso clube que aniversaria neste
mês. Muita saúde e felicidade são os votos de
todos que fazem o Rotary Dunas!

MAIO DE 2013

Nº DE REUNIÕES = 03 / NÚMERO DE SÓCIOS = 33 / FREQÜÊNCIA = 88,33 %
Dólar Rotário de junho de 2013 = R$2,00

ANIVERSÁRIO DE DOIS ANOS – ROTARY CLUB DE FORTALEZA-DUNAS
Ano de dois mil e onze
Algo novo aconteceu
Em dezenove de maio
O nosso clube nasceu
Bertosi foi presidente
Um fundador competente
Seridião sucedeu

Nossa Informação Rotária
Não deixa de acontecer
Geralmente o presidente
Elege um sócio pra ler
Tem projetos e ação
Tem uma associação
Que o Dunas veio acolher

A cada um de vocês
Queremos agradecer
Por aceitar o convite
Por aqui comparecer
Nesta comemoração
Se sentiu motivação
Venha mais nos conhecer

Hoje somos trinta e três
Sócios de grande valor
Engenheiros, advogados
Tem médico e professor
Terapia ocupacional
Tem polícia federal
Até desembargador

Tem também um pinga-fogo
Para assunto discutir
Um dos sócios se levanta
Para um tema sugerir
Tem debate e informação
Apontando solução
Tentando contribuir

Aceitei o desafio
Amigo Seridião
Mergulhei aqui no Dunas
Com muita satisfação
Peguei caneta e papel
E compus este cordel
Com tintas do coração.

Empresários de Buffet
Contador e agronomia
Agente comercial
Temos psicologia
Tem seguro e locação
E também decoração
Inclua a defensoria

O Dunas é especial
Pois com alma já nasceu
É nosso jornal mensal
Que ao mundo percorreu
Leva nossa informação
Do Ceará ao Japão
Até prêmio recebeu

Hoje é dia especial
Dupla comemoração
Aniversário do clube
E do nosso anfitrião
Vamos todos festejar
E um abraço lhe dar
Abraçar Seridião!

Tem bancos particulares
Outra classificação
Indústria de laticínios
Também administração
Tem receita federal
Etiqueta social
Leilões e mineração

É nosso Dunas Rotário
Pelo qual sou redator
Percorre todo Brasil
E parte do exterior
Sendo impresso e virtual
Sai no dia é pontual
E tem patrocinador

Rotary Dunas é jovem
Dois anos de fundação
Toda quinta se reúne
Com muita motivação
Nosso atual presidente
É companheiro presente
Transpira motivação

Hoje tem sócio honorário
Nesta comemoração
Governador Expedito
Do ano da fundação
Júlio Lóssio é benfeitor
Também foi governador
Tem nos dado a sua mão

Levi Madeira – Presidente Eleito
2013/2014 do Rotary Club de
Fortaleza-Dunas
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SAUDAÇÃO AOS SÓCIOS HONORÁRIOS DO ROTARY DUNAS
O Presidente Seridião, que hoje pisa o tablado da adolescência e sempre nos brinda com lições de boa convivência, distinguiume com a doce tarefa de saudar os que, oficialmente, passam a enfeitar o nosso quadro social.
Fiquei perscrutando nos meus escaninhos mentais: o que dizer, que pergaminho lapidar para fazer uma oração louvativa à
altura do que merecem os nossos velhos e sempre novos companheiros?!
Despiciendo detalhar o pomposo alforje curricular de ambos, mas apenas para consignar e repontuar:
José Expedito de Sousa Araújo, que no nascimento trocou o choro pelo aboio, veio ao mundo pela terra das vaquejadas, a
acolhedora Itapebussú. Após passar pela prova quádrupla, virou um legitimo batedor de esteira do altruísmo. Exibe-se com
invulgar desenvoltura em todas as avenidas do serviço à humanidade. Descobriu que "Dar de si antes de pensar em Si" é a
melhor filosofia para um exitoso desempenho nas pistas da existência terrena. Paralelamente a uma longa trajetória nos birôs
bancários, abraçou a militância rotária. Fixou morada na caudalosa ribeira do Jaguaribe. E daquele vale telúrico recebeu a força
para cumprir a missão de governar o Rotary Distrito 4490 em 2010-2011, ocasião em que contribuiu decisivamente na
gestação do nosso RC Dunas.
Júlio Jorge D’Albuquerque Lóssio, doutor em odontologia pela USP, é um estudioso que carrega na maleta quase duas
centenas de trabalhos publicados em Congressos e Simpósios. Verdadeiro cavaleiro andante, há mais de duas décadas cavalga
pelos prados Rotarianos semeando projetos, proferindo palestras e coordenando treinamentos, sob o magnético influxo
entusiástico de carismático líder, forjado no curtume da competência e da criatividade. Como governador do Distrito 4490 no
ano rotário 2006-2007, bafejou a circunscrição com um histórico arrojo empreendedor, inclusive na obtenção de parcerias
internacionais. O estimulador dos Projetos “Ilha Digital” e “Água Sadia é Vida” tem ajudado o RC Dunas a sair do isolamento
e beber a saudável água da proficiência, contribuindo para a materialização de significativas ações sociais.
Ambos se achegam para compor a nossa denteada rotatória de serviços pelo diploma da honorabilidade. Ambos se fizeram
merecedores desse reconhecimento honorífico especial. São mais do que genitores apaixonados, parteiros dedicados e
colaboradores ativos. São solidários companheiros que desenvolveram um sentimento especial: o da paternidade responsável e
amorosa.
Esta a imagem que invade nossa mente: a da paternidade profunda. Nos moldes que nos lecionou Rubem Alves:
“Pai é alguém que, por causa do filho, tem sua vida inteira mudada de forma inexorável. Isso não é verdadeiro do pai
biológico. É fácil demais ser pai biológico. Pai biológico não precisa ter alma. Um pai biológico se faz num momento. Mas há
um pai que é um ser da eternidade: aquele cujo coração caminha por caminhos fora do seu corpo. Pulsa, secretamente, no
corpo do seu filho (muito embora o filho não saiba disso).”
Pais. Sintam-se, Expedito e Lóssio, fraternalmente ferrados pela marca indelével do pátrio poder. E só por isto saibam
merecedores deste laurel. Pois é bíblica essa obrigação. Honra teu pai e tua mãe é o quarto dos ditames mandamentais
insculpidos nas tábuas sagradas da Lei. Sócios pela fortuna da familiar virtude sois. Nossa energia comum provém da usina
térmica do coração.
Eu, que rotarianamente nasci aqui no Dunas, posso dizer, parafraseando o poeta, que “venho das dunas brancas, onde eu
queria ficar, deitando os olhos cansados, por onde a vida alcançar”.
Aprendemos que o céu é pleno de paz para quem pratica a “paz através do servir”. No peito planos mil, que explodem em
pleno abril. Ou em qualquer outro mês. O importante é bater à porta, não para aperrear, mas para trazer à lume a beleza do ato
de doar. Sabemos que o lixo não tem mais nata, pois pode ser integralmente reciclado. Podemos dizer, sem nenhum luxo da
aldeia: somos do Ceará. E se a Praia do Futuro, o farol velho e o novo são os olhos do mar, os Rotarianos do Dunas devemos
proclamar o desafio que mais nos prende aqui: somos jangadeiros que diariamente descobrem o fascínio dos mares do servir!
(Júnior Bonfim, Secretário do RCF DUNAS, 16.05.2013)

Na reunião festiva do dia 16 de maio de 2013 nosso clube
comemorou o aniversário de 2 anos (fundado em 19/05/11) e dois
ilustres rotarianos foram eleitos pelo clube para receberem o Título
de Sócio Honorário. Aqui na foto o Presidente Seridião agradece ao
Governador 2006-07 Júlio Jorge D’Albuquerque Lóssio aos
projetos viabilizados ao clube por seu intermédio e lhe entrega o
Título de Sócio Honorário

O Governador 2010/11, José Expedito de Sousa Araújo, era o
governador do distrito 4490 quando da fundação do nosso clube e
se empenhou dando tudo de si para viabilizar a criação de mais um
clube de Rotary em Fortaleza. Com o empenho de Bertosi, Seridião,
Mário Sérgio e mais de vinte sócios, fundam o Rotary Club de
Fortaleza-Dunas e aqui o Presidente Seridião entrega o Título de
Sócio Honorário ao Governador Expedito em reconhecimento.

_____________________________________________________________________________________
4 DUNAS ROTÁRIO
MAIO / 13
ROTARY CLUB DE FORTALEZA-DUNAS

ANIVERSÁRIO DE DOIS ANOS – ROTARY CLUB DE FORTALEZA-DUNAS

Lances fotográficos

A mesa foi composta pelo presidente Seridião Montenegro no centro e à sua direita: Governador Assistente Assis Martins, EGD Expedito Araújo, Pedro
Válber, Desembargador Eymard Amoreira e Presidente do RC Oeste Eduardo Campos. À esquerda do Presidente estão o EGD Júlio Lóssio, companheiro
Cesar Bertosi e a companheira Joelma, esposa e representante do Governador 13/14 Dejarino Santos Filho

EGD Júlio Lóssio agradece a honra
de ter sido agraciado com o título
de sócio honorário do RC de
Fortaleza-DUNAS

Lóssio foi o grande articulador para
conseguirmos o projeto CASADO
com a Índia e entrega à Eneida a
aprovação deste projeto

Presidente Seridião agradece ao
companheiro Júlio Lóssio pelo
carinho para com nosso clube e lhe
entrega o título de Sócio Honorário

Governador Assis Martins
representando o Governador Pedro
Ivo parabeniza e ressalta as
atividades do Rotary Dunas

Levi Madeira aceita o desafio de
Seridião e compõe e declama o
Cordel do 2º Aniversário do Dunas

Cesar Bertosi, primeiro presidente
do Dunas, faz uma retrospectiva
histórica do Rotary Dunas

Companheiro Júnior Bonfim faz
bela saudação aos nossos novos
Sócios Honorários

Desempenhou com o brilhantismo
de sempre o companheiro Roberto
Araújo na direção do Protocolo

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

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
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Mais 7 companheiros Paul Harris receberam seus títulos nesta festiva

Companheiro José Anízio de Araújo
recebe o Título de Companheiro Paul
Harris das mãos do Presidente Seridião
Montenegro e da companheira Joelma

Lúcia Daniele Pinheiro, esposa do companheiro Freire
de Sena, recebe o Título de Companheiro Paul Harris
das mãos do Presidente Seridião Montenegro e do
EGD José Expedito de Sousa Araújo

Companheiro José Freire de Sena recebe o Título
de Companheiro Paul Harris das mãos do
Presidente Seridião Montenegro e do EGD José
Expedito de Sousa Araújo

Companheiro José Bonfim Almeida Jr
recebe o Título de Companheiro Paul
Harris das mãos do Presidente Seridião
Montenegro e do EGD Júlio Jorge
D’Albuquerque Lóssio

Companheira Francisca Maria Freire Bonfim recebe o
Título de Companheiro Paul Harris
das mãos do Presidente Seridião Montenegro
e do EGD Júlio Jorge D’Albuquerque
Lóssio

Companheira Bárbara Gualberto Freire recebe o
Título de Companheiro Paul Harris
das mãos do Presidente Seridião Montenegro
e do Governador Assistente
Assis Martins

Companheiro José Eymard Marinho Freire
recebe o Título de Companheiro Paul
Harris das mãos do Governador Assistente
Assis Martins

Companheiros José Bonfim Almeida Jr, Francisca Maria Freire Bonfim, José Anízio de Araújo, Lúcia Daniele
Pinheiro, José Freire de Sena, Bárbara Gualberto Freire e José Eymard Marinho são os novos
COMPANHEIROS PAUL HARRIS do Rotary Club de Fortaleza Dunas e nesta foto histórica apresentam
com orgulho este TÍTULO contribuindo assim para projetos pelo mundo da Fundação Rotária.

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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Casal Aurila Maria Carneiro e
Francisco Régis Frota Araújo

Casal Wellington Gandhi e
Carmélia ao lado de Matusahila

Casal José Freire de Sena e Lúcia
Daniele Pinheiro

Casal José Bonfim Almeida Jr e
Francisca Maria Freire Bonfim

Casal EGD Júlio Jorge
D’Albuquerque Lóssio e Arlete

Primeiro Governador Assistente
Pedro Válber e EGD José Expedito

João Falqui ao lado do casal José
Anízio e Marta Araújo

Casal Gilberto Montenegro e Nadja
Glheuca

Casal Emmanuel Bezerra e Helaine
juntamente com suas duas filhas

Casal Fernando Montenegro e
Débora Pimentel

Desembargador Eymard Amoreira
e sua esposa

Governador Assistente Assis
Martins e sua esposa Érika

Presidente Seridião Montenegro
com o Presidente do RC Oeste
Eduardo Campos e sua esposa

Presidente Seridião aniversaria
neste dia e comemora juntamente
com Luiziana e seus companheiros

Companheiro Franklin Sousa
Coutinho e sua esposa
Simone Maria

Casal João Cesar Bertosi e Cristina
Bertosi neste dia importante para o
Rotary Dunas

Companheiro Roberto Araújo com
sua mãe Marta

Levi Madeira ladeado pela esposa
Eneida e por Francisca Bonfim

Casal José Eymard Marinho Freire
e Bárbara Gualberto Freire

Casal Seridião e Luiziana com
Eymard e Bárbara

Casal Pedro Henrique de Araújo
Cabral e Denise Maciel

Desembargador José Cláudio e sua
esposa

Casal Cleto Rocha Montenegro Jr e
Caroline

Companheiro Mário Sérgio de
Lima Rodrigues
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62ª CONFERÊNCIA DISTRITAL EM CORDEL

Na solenidade de abertura da 62ª Conferência Distrital do Distrito 4490, Levi Madeira declama o
cordel que compôs especialmente para esta ocasião, interagindo com a plateia de cerca de 500
rotarianos, rotarianas e convidados. O Distrito 4490 de Rotary International envolve os estados do
Ceará, Piauí e Maranhão. Do Rotary Dunas compareceram Seridião Montenegro, Levi e Eneida.
Local desta Conferência: São Luis - Maranhão - 30 de maio a 1 de junho de 2013.
Governador Pedro Ivo
Aqui minha gratidão
Pela honra que me dá
Para esta declamação
Peguei caneta e papel
E compus este cordel
Com tintas do coração

Aqui nesta conferência
Muito vamos aprender
Plano Visão de Futuro
Você vai compreender
Sobre a Fundação Rotária
Uma quase centenária
Que faz muito acontecer

Ilustres rotarianos
Vieram engrandecer
Veio Hipólito e Pretoni
A nossa chama aquecer
Aqui o Mario Antonino
Do Rotary um peregrino
Que sabe nos envolver

Rotary mostra o caminho
Pra quem gosta de sonhar
Rotariano é assim
O melhor de si quer dar
Não se nega a dar a mão
E apontando solução
Vai muito colaborar

Companheiros vos saúdo
Com muita satisfação
Amigos do Ceará
Piauí e Maranhão
Como é bom aqui te ver
Com você mais aprender
Estreitar a relação

Conferência Distrital
A do Reconhecimento
Sexagésima segunda
Grande comparecimento
E haja companheirismo
Isto sim é rotarismo
Isto é comprometimento

O presidente do DUNAS
Amigo Seridião
Presente na CONFERÊNCIA
Trouxe a bandeira na mão
Muito bem representou
Em tudo se destacou
É do clube um guardião

Paul Harris lá em Chicago
Foi o nosso fundador
Ele fez a diferença
Agente transformador
E Rotary o mundo ganhou
Em cada canto chegou
Coisa pra historiador

É a nossa Conferência
Que traz muita informação
Com palestras magistrais
Que nos dão motivação
E nosso Governador
Com Concita seu amor
Que bela organização

Cada ano um novo lema
Nos prepara o R.I
E neste ano rotário
Paz Através do Servir
Sendo o foco de ação
De nossa organização
Pra muito mais produzir

Érico, Henrique e Meton
Baluartes de fervor
Aqui nosso Dejarino
Futuro Governador
Por em todos não falar
Quero aqui me desculpar
Cada um tem seu valor

Pedro Ivo de Carvalho
Ao distrito visitou
A cada rotariano
Com gentileza abraçou
Esteve lá com a gente
Em cada clube presente
Sua mensagem pregou

Do Ceará veio o Lóssio
Do Piauí Simião
O meu amigo Deusdete
De Imperatriz-Maranhão
Companheiros do distrito
A vocês aqui transmito
Esta minha saudação

O presidente Tanaka
Enviou representante
José Antônio Antiório
Que da causa é militante
E nesta organização
Tem cargo de direção
É diretor atuante

E por falar em valor
Mais um aqui vou citar
É Gamaliel Noronha
Também um forte pilar
Sendo excelente orador
Também foi governador
Muito bem sabe cantar

Obrigado aqui te damos
Ilustre Governador
Com alegria te abraçamos
Que casal acolhedor
Sucesso pra Conferência
Que tem a sua existência
Em São Luis, um primor.
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Lances Fotográficos da 62ª Conferência Distrital
Conferência do Reconhecimento – São Luis – Maranhão – 30 de maio a 01 de junho de 2013

Presidente do Dunas, Seridião e a
Vice-Presidente Eneida desfilam
com a Bandeira do RC Dunas na
abertura da 62ª Conferência

Levi Madeira entrega um exemplar
do Cordel da Conferência a José
Antônio Antiório Representante
Pessoal do Presidente Sakuji Tanaka

Governador Pedro Ivo ficou muito
feliz com o sucesso do Cordel da
Conferência. Aqui na foto com Levi
Madeira

Presidente Seridião Montenegro e
Presidente Eleito Levi Madeira
participaram ativamente da 62ª
Conferência Distrital em São Luis

Casal Levi Madeira e Eneida
assistindo às várias palestras
apresentadas por personalidades do
Rotary durante a Conferência

Vista geral do auditório durante a
abertura da 62ª Conferência
Distrital em São Luis com a
presença de mais de 500 rotarianos

Levi e Eneida reencontram vários
amigos rotarianos do Ceará, Piauí e
Maranhão. Aqui com o casal do RC
de Imperatriz Zezito e Dayse

Após a solenidade de abertura
assistimos a algumas apresentações,
entre as quais a desta paraplégica e
seu instrutor em dança belíssima

Romeu Prado do RC de FortalezaCentenário e Levi se encontram em
momento de companheirismo
durante a 62ª Conferência

Dezenas de jovens do exterior, através do INTERCÂMBIO DE JOVENS, se
apresentam durante a Conferência e falam de suas experiências no Brasil e
os jovens do Brasil falam de suas expectativas quanto à ida para passar um
ano em outro país e juntos agradeceram ao Rotary pela oportunidade.

Governador Eleito Dejarino teve
entrada triunfal com grupo de dança
e vários de sua equipe e falou a
todos de suas metas para 2013/14

Rotary Club de Fortaleza-DUNAS recebe quatro premiações durante a 62ª Conferência Distrital

PER CAPITA EM DIA

MENÇÃO PRESIDENCIAL

MELHOR BOLETIM MENSAL

MÉRITO ROTÁRIO

Governador Pedro Ivo entrega ao
Presidente Seridião o troféu por
pagar pontualmente as per capita

Seridião e Eneida recebem o
diploma de Menção Presidencial do
Presidente Sakuji Tanaka

Seridião e Levi Madeira recebem o
troféu de melhor boletim mensal das
mãos de Pedro Ivo e Concita

Levi Madeira ganha a medalha de
Mérito Rotário por compor e
declamar o Cordel da Conferência

Governador Indicado 2014/15
Walter Soares (Parnaíba-PI)
ladeado por Levi e Seridião

Levi Madeira e Marconiéliton
orgulhosos com os troféus ganhos
pelo RC Dunas e RC Centenário

Presidente Seridião Montenegro
teve grande destaque na 62ª
Conferência.

Vice-Presidente Eneida Madeira foi
a única representante feminina do
RC Dunas, mas fez bonito
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Meu caro Levi.
É com muita satisfação que li a edição de Abril/2013 do nosso jornal mensal Dunas Rotário, fiquei
bastante comovido com o depoimento do nosso companheiro Junior Bonfim, sobre o Recanto do Sagrado
Coração.
É sem dúvida muito comovente, para quem conhece de perto o local e o trabalho social desenvolvido pela
Irmã Inez, cuja bondade e desprendimento em servir ao próximo, nos inspiram. São também exemplos
como esse do nosso companheiro Junior Bonfim que nos mostra, que ainda somos muito pequenos e que
o pouco que fazemos é realmente muito pouco, pois quando ali chegamos nos deparamos com um grande
trabalho humanitário desenvolvido e ficamos tocados pelo apelo de servir ao próximo.
Penso que o coração das pessoas é tocado todos os dias da nossa existência, mas poucos são os
operários do servir, muitos não conseguem captar esse momento mágico, de amor ao próximo e não
conseguem ouvir aquela voz que clama por justiça social.
Saímos sempre daquela instituição, tocados e numa reflexão profunda perguntamos: porque nos dias de
hoje, com todo o desenvolvimento e tecnologia existente, pessoas iguais a nós ainda passam fome,
vitimadas por uma sociedade desigual, onde o cidadão somente é reconhecido pelo $$ que carrega nos
bolsos ou pelos títulos que recebe ao longo de sua vida.
Lá se chega à conclusão de que a vida de muitos desamparados depende daquele pequeno espaço, os
que ali procuram o pão nosso de cada dia, para suprir a sua fome, que é uma necessidade básica de cada
ser humano, encontram principalmente o AMOR, a BONDADE, a CARIDADE, a SOLIDARIEDADE aos mais
necessitados, fazendo com que aqueles desamparados ainda acreditem nas pessoas e no mundo.
Portanto quero homenagear ao nosso companheiro Junior Bonfim e a sua família, por esse gesto de
AMOR AO PRÓXIMO, e cujo ato verdadeiro de solidariedade humana venha a ser um exemplo e um fator
multiplicador para todos nós companheiros de Rotary.
Mário Sérgio – RC DUNAS

Meu caro e lembrado companheiro Levi, acabo de receber e ler o Dunas Rotário e com alegria vejo você dando os
passos para o exercício da presidência. Parabéns pelo boletim, bastante instrutivo e ilustrado,
Um abraço,
Gerson Gonçalves

Companheiro Levi
Sinto-me um privilegiado por receber o Jornal DUNAS ROTÁRIO, pela excelência da qualidade dos textos
publicados e também pela apresentação gráfica. Nesta publicação quero parabenizar o seu presidente o
companheiro Seridião, a você sua equipe e em especial ao texto do casal Bonfim pela beleza de
mensagem impressa, mas, sobretudo pelo exemplo que dá a sua família e a todos nós rotarianos. Parabéns pra
você pela eleição e pela equipe de trabalho escolhida, o que nos assegura a continuidade de um trabalho de
excelência exemplar. Parabéns a todos os rotarianos do RC Fortaleza-Dunas.
Um grande abraço Lino.

Companheiro Levi Madeira,
Boa tarde,
Com alegria recebo seu folhetim mensal trazendo as noticias desse dinâmico clube de Rotary.
O Presidente Seridião Montenegro está de parabéns em ter nas fileiras do RC FORTALEZA DUNAS um grande
soldado rotário LEVI MADEIRA.
Tenho certeza que novamente ganhará o troféu de melhor boletim na 62ª conferencia do Reconhecimento em
São Luis – MA.
Saudações rotárias a todos.

LI E REPASSO...
Companheiros Rotarianos do Distrito 4490,
Boa tarde,
Repasso-lhes o boletim mensal DUNAS ROTÁRIO editado por nossos companheiros do RC FORTALEZA DUNAS.
Apreciem esse belo trabalho de voluntariado.
Se algum clube tiver seu boletim, me enviem que terei o prazer de divulgar com os clubes.
Saudações Rotárias,

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,
mais uma vez parabéns por seu excelente Dunas Rotário.
Sempre prazeroso e educativo,um belo trabalho!
Abraços,
Maria Luisa Bomfim - Rotary Centenário

Meu Caro Amigo e afilhado LEVI,
Muito bom como sempre seu DUNAS ROTÁRIO de abril próximo passado.
PARABÉNS. Um Grande Abraço. Pretendemos estar presente à sua Posse em 4 de julho.
Háteras

Presidente Seridião e Levi
Parabéns por esse maravilhoso jornal eletrônico do RCF Dunas, e, mais feliz fiquei por ver o momento rotário do
Companheiro Bonfim, sinal que o PETS/GATS surtiu efeito!
Desejo que 13/14 sucesso total!
Dejarino Santos Filho
Governador D-4490 13/14

Comp. Levi, bom dia!
Muito obrigado pelo jornal informativo deste valoroso Clube.
Um abraço fraterno.
Claudio Moura Brasil - Dir. Protocolo
RC Fortaleza Edson Queiroz - rotary@claudiobrasil.com.br

Amigo Levi Madeira seu jornal está impecável: Conteúdo rico em tudo, palavras, fotos e informações. Que bom
seria comentar em cordel um boletim desse nível.
Quando "O Dunas" você lê,
O mundo volta a sorrir,
O Rotary nos leva a crer,
Na Paz através do servir.
São artigos de primeira,
Que esse periódico nos traz,
Milagres do Dr. Levi Madeira,
Fazendo o rotariano ver mais.
Atenciosamente,
Pedro Ivo de Carvalho Viana
Governador do Distrito 4490 - Maranhão, Ceará e Piauí
Ano Rotário - 2012-2013

Caro Companheiro,
Agradeço o envio do Jornal do Rotary DUNAS, ao tempo em que
parabenizo-lhe pelo excelente trabalho que realiza junto a esse Clube.
Desde já, minhas sinceras congratulações pela sua assunção, em breve,
à Presidência.
Sucesso!
Saudações Rotárias.
Lúcia Macêdo Maciel
Rotary Clube de Fortaleza - Praia.

Parabéns Levi. O seu poema em cordel é algo muito bem feito pois expressa a realidade do seu clube com muita
propriedade. Cumprimente o Siridião em meu nome e parabenize-o tbm pelo importante trabalho que o mesmo
está realizando a frente do Rotary Dunas. Saudações , Creusa Correia Lima- Rotary Estoril.

Meu Caro Afilhado e Amigo LEVI,Acabei de lêr, seu mais recente CORDEL
( acredito ),muito bem inspirado como os demais,sõbre o " ANIVERSÁRIO
DE DOIS ANOS DE FUNDAÇÃO DO RC FORTALEZA DUNAS ". Parabéns. Um Grande
Abraço José Háteras GOV D. 4490 ano 99/00

Obrigado ilustre comp. Levi
Farei o possivel para prestigiar este valoroso acontecimento
Saudaçoes rotárias
Claudio L M Brasil

Em nome da comissão editorial DUNAS ROTÁRIO, agradeço a gentileza de todos os amigos e
companheiros rotarianos que além de lerem comentam nosso jornal mensal

BOA NOTÍCIA!
Nosso DUNAS ROTÁRIO foi premiado como o MELHOR JORNAL MENSAL do Distrito 4490 durante
a 62ª Conferência Distrital em São Luis!
OBRIGADO!

Levi Madeira
Presidente da Comissão Editorial

