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Seridião Montenegro e Luiziana Esteves

Ao apresentar as minhas despedidas do cargo
de Presidente do Rotary Club de Fortaleza Dunas,
quero dizer a todos os companheiros e companheiras,
nesta mensagem transmitida através do premiado
boletim “Dunas Rotário”, o quanto me senti honrado e
orgulhoso de ter ocupado, no ano rotário 2012-2013, a
presidência deste jovem, operoso e dinâmico clube.

Embora muito tenha a dizer, para expressar tudo o que sinto no final dessa
longa e produtiva caminhada, quero iniciar com palavras muito simples, mas de grande
significado e profundidade. Muito obrigado. E essa expressão tão singela é
pronunciada com o intuito de penetrar na mente e no coração daqueles a quem é
dirigida, para deixar gravados, com o metal precioso da gratidão, os sentimentos que ela
representa: o amor, a fraternidade, o companheirismo, a harmonia e o reconhecimento,
por tudo o que fizeram neste ano rotário que se encerra.
Em primeiro lugar, quero agradecer ao casal, Governador Pedro Ivo e Concita,
por terem sabido conduzir com acerto os destinos do Distrito 4490. Ao Governador
Assistente Assis Martins e à Érica, pela presença, orientação e apoio, sempre que
precisamos. Ao nosso sócio honorário Júlio Lóssio, pelo suporte que nos deu para a
aprovação de projeto cruzado, em parceria com o Rotary Club Of Ichalkaranji, Distrito
3170, de New Delhi, na India, em favor da Associação das Mulheres Mestectomizadas
Toque de Vida, no valor de U$ 24.000 dólares e de outro projeto, em favor da Casa de
Afonso e Maria, no bairro Dunas, com recursos do Subsídio Distrital Simplificado, no
valor de R$ 1.480,00.
A todos os companheiros que souberam transformar as reuniões do clube em
agradáveis momentos de convivência, em que se entrelaçavam, amizade e harmonia,
com a determinação e a vontade de fazer o bem, trago o agradecimento de todos aqueles
que, de alguma forma, receberam os fluidos da nossa solidariedade e a seiva do nosso
amor.
Quero dizer o quanto sou grato a esse amigo que assume a direção do Rotary
Dunas, companheiro Levi Madeira, pelo trabalho incansável de divulgação das ações do
nosso clube, recebendo com muita justiça o troféu de melhor boletim mensal do Distrito
4490, na recente Conferência Distrital do Reconhecimento.
Não posso deixar de fazer outros agradecimentos especiais: à companheira
Eneida, protetora da Associação das Mulheres Mastectomizadas e defensora
intransigente desse segmento da população que sofre com a mutilação e, muitas vezes,
com a perda da autoestima e até do marido ou companheiro.
O nosso reconhecimento também ao companheiro Francisco Raimundo Alves
da Silva, que nos deu o exemplo de como sermos verdadeiros rotarianos, dedicando seu
tempo e sua atividade profissional de psicólogo, ao ajudar, semanalmente, com sua
orientação psicológica, a essas mulheres que sofrem a mutilação do corpo e levam na
alma o estigma do abandono e do sofrimento.

www.levimadeira.recantodasletras.com.br
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À minha tesoureira, Luiziana Esteves, que, como tesoureira soube, com sua natural simpatia, receber em
dia todas as mensalidades e, com muita parcimônia e seriedade, evitar gastos desnecessários e despesas supérfluas.
Mas muito mais do que tesoureira, Luiziana Esteves é a mulher da minha vida e dos meus sonhos, meu
sustentáculo nessa longa jornada de desafios e superações, a quem dirijo um agradecimento cheio de carinho e
ternura, pelo trabalho que realizou como tesoureira e como partícipe de todas as atividades do clube, cuidando dos
preparativos dos nossos encontros festivos, inclusive o da solenidade de transmissão do cargo.
Levo ao companheiro Junior Bonfim, secretário do clube, o reconhecimento pelo desempenho excepcional
no cargo e pela apresentação do melhor momento rotário do ano, do Rotary Dunas, mas principalmente por ter
proporcionado, juntamente com sua mulher, companheira Francisca Maria Freire Bonfim, e filhos, o momento
rotário mais importante do ano para os 130 moradores de rua amparados pelo Recanto do Sagrado Coração de
Jesus, levando-lhes o almoço em um sábado a cada mês, numa demonstração de perfeita sintonia com a orientação
do Presidente Sakuji Tanaka, que coloca a prestação do serviço à comunidade como a melhor forma de
manifestação do amor em favor da paz.
Sensibilizado com as grandes dificuldades por que atravessa o Recanto do Sagrado Coração de Jesus, que
também mantém uma casa de ajuda a dependentes químicos, nosso clube resolveu encerrar o ano rotário, com
chave de ouro, doando no dia 03 de julho último, véspera da transmissão do cargo ao Presidente Levi Madeira,
parte do nosso saldo de caixa – R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para ajudar essa instituição filantrópica a superar as
dificuldades conjunturais que ora enfrenta.
Ao dar continuidade à nossa prestação de contas do ano rotário 2012-2013, sinto-me muito feliz por termos
cumprido grande parte das nossas metas, como já foi explicitado no boletim “Dunas Rotário” do mês de maio,
tendo o nosso clube recebido, por indicação da Comissão de Premiações e Reconhecimentos do Distrito 4490,
cinco premiações e reconhecimentos, na Conferência Distrital de São Luís, além da Menção Presidencial,
acompanhada de gravação em vídeo, dirigida pelo Presidente do Rotary International, Sakuji Tanaka, com muita
ênfase, diretamente aos companheiros do Rotary Club de Fortaleza Dunas.
Entrego o Rotary Dunas ao meu sucessor, sem inadimplências, com todas as obrigações satisfeitas, com
todos os pagamentos em dia, inclusive o da “per capita” do Rotary International com vencimento em 01 de julho de
2013, paga nesse mesmo dia, deixando ainda confortável saldo de caixa para a próxima administração do clube.
Devo ressaltar que parte do nosso sucesso se deve ao fato de que o Rotary Dunas não tem alas, não tem
grupos, não tem situação nem oposição, mas conta com homens e mulheres de boa vontade, unidos de forma
indissolúvel e indestrutível, pelos laços do ideal de servir, direcionando sua atuação para as camadas mais carentes
da população. Assim, devemos encarar as realizações de 2012-2013 apenas como parte do programa de trabalho de
longo prazo, começado quando da fundação do clube, cabendo a cada um, nessa nova etapa que se inicia, dar o
melhor de si para que o companheiro Levi Madeira realize uma grande administração, o que só será possível com a
presença e a participação de todos. Se nos dispusermos a agir assim, continuaremos a ter o clube de Rotary com
que sempre sonhamos – o laureado Rotary Club de Fortaleza Dunas.
CHAVE DE OURO...
Para encerrar com chave de ouro nosso ano rotário 2012-2013, em que procuramos a todo custo cumprir o
lema rotário do Presidente Sakuji Tanaka, " paz através do servir", fizemos na manhã do dia 03/07/13 doação de R$
5.000,00 (cinco mil reais) em espécie ao Recanto do Sagrado Coração de Jesus, entregues à Irmã Inês por
expressivo grupo de companheiros que ali compareceram. Depois de identificar a enorme dificuldade por que
passava aquela instituição de caridade, utilizamos parte dos recursos existentes em caixa, oriundos da rigorosa
contenção de gastos supérfluos, a que nos impusemos, para minorar o sofrimento dos moradores de rua, amparados
por essa Instituição Filantrópica, e que nas últimas semanas estavam sendo privados do almoço nos sábados das
três semanas em que os companheiros Junior Bonfim e Francisca ali não compareciam. Com o alerta dos
companheiros Bonfim e Francisca, recebemos o apoio incondicional de todos os companheiros para fazer essa
doação.
Tudo isso só foi possível graças à inestimável colaboração de todos os companheiros, que pagaram suas
mensalidades em dia e que entenderam o significado do esforço para gerar saldo de caixa no nosso Rotary Club de
Fortaleza Dunas, e, dentro das nossas possibilidades, de contribuir para a paz através do servir.
Um abraço fraterno do companheiro e amigo,
Seridião Correia Montenegro
Presidente 2012/2013 do Rotary Club de Fortaleza-Dunas

_____________________________________________________________________________________
3 DUNAS ROTÁRIO
JUNHO / 13
ROTARY CLUB DE FORTALEZA-DUNAS

GALERIA DE PRESIDENTES DO ROTARY CLUB DE FORTALEZA-DUNAS
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Seridião Correia
Montenegro

Levi Torres
Madeira

José Bonfim Almeida
Júnior

Ano Rotário 2011/2012

Ano Rotário 2012/2013

Ano Rotário 2013/2014

Ano Rotário 2014/2015

JUNHO DE 2013

Nº DE REUNIÇÕES = 03 / NÚMERO DE SÓCIOS = 30 / FREQÜÊNCIA = 80,64%
Dólar Rotário de julho de 2013 = R$ 2,12

Levi Torres Madeira
Novo Presidente do Rotary Club de Fortaleza Dunas para o
Ano Rotário 2013/2014
No dia 4 de julho no Ideal Club Seridião Montenegro transmite o Cargo de Presidente
ao Médico Oftalmologista e companheiro Levi Madeira.
Casado com a Terapeuta Ocupacional Eneida Lustosa Madeira com quem tem duas
filhas, Ingrid (concluindo o curso de Medicina) e Sthéfane (iniciando Fisioterapia).
Levi Madeira nasceu no Maranhão e aos 15 anos de idade mudou-se para Fortaleza aonde estudou o 2º Grau na Organização
Educacional Farias Brito e Colégio Cearense e concluiu Curso de Inglês no Instituto Brasil Estados Unidos (IBEU). Aprovado na
primeira tentativa no vestibular pra medicina da Universidade federal do Ceará (UFC) em 1982 vindo a se formar em 1988. Fez
Residência Médica em Oftalmologia vindo posteriormente a se especializar em Cirurgia Plástica Ocular e Pós-Graduação em
Medicina e Cirurgia Estética. Membro Titular do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e da Sociedade Brasileira de Cirurgia
Plástica Ocular. Sócio da Sociedade Cearense de Oftalmologia.
Retornou para Imperatriz-MA em 1991 e lá fundou a Oftalmoclínica de Imperatriz aonde exerceu suas atividades profissionais. Em
2003 retorna para Fortaleza e funda a Clínica de Olhos Levi Madeira – Referência em Plástica Ocular, localizada no 4º andar do
Harmony Medical Center e lá trabalha com muito amor e dedicação à sua profissão.
Conheceu Rotary em 1994, quando a convite do Médico Otorrinolaringologista Ubirajara Pereira Filho assistiu a uma reunião do
Rotary Club de Imperatriz aonde apadrinhado por este tomou posse no dia 28 de setembro de 1994. Assumiu vários cargos e foi
Presidente daquele clube no Ano Rotário 1997/1998 tendo como Governador do Distrito 4490, Simião Marques e Presidente de
Rotary International Luis Vicente Giay. Foi Governador Assistente do Governador José Háteras em 1999/2000.
Retornando para Fortaleza em 2003 transfere-se juntamente com Eneida para o Rotary Club de Fortaleza-Oeste apadrinhado pelo
Governador 99/2000 José Háteras aonde assumiu vários cargos. Foi Governador Assistente do Governador Hermógenes 2005/2006.
Foi Team leader da Equipe de Intercâmbio de Grupo de Estudos (IGE) para o Distrito 7870 (New Hampshire e Vermont nos Estados
Unidos) no período de 2 de abril a 2 de maio de 2005
Em 19 de maio de 2011 juntamente com mais de 20 companheiros, torna-se sócio fundador do Rotary Club de Fortaleza-DUNAS e
neste mesmo dia apresentou o projeto do boletim mensal do clube o qual batizou de DUNAS ROTÁRIO e foi aprovado por
aclamação e nos dois Anos Rotários seguintes já foi premiado como o melhor boletim do distrito 4490. Desde a fundação do Rotary
Dunas acumula os cargos de Presidente da Comissão Editorial do Dunas Rotário e Presidente da Comissão de Desenvolvimento do
Quadro Associativo. No dia 12 de abril de 2012 foi eleito presidente do clube para o Ano Rotário 2013-2014 sendo empossado no
dia 4 de julho de 2013. Eneida Lustosa Madeira, sua esposa, também sócia fundadora, será a tesoureira do Dunas neste ano rotário.
Levi Madeira é escritor de literatura de cordel com fins educativos com site do escritor: www.levimadeira.recantodasletras.com.br
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104º CONVENÇÃO INTERNACIONAL DO ROTARY DE 23 A 26 DE JUNHO EM LISBOA
Imagine milhares de pessoas, oriundas dos mais diferentes recantos do planeta, chegando simultaneamente em
uma mesma cidade. Imagine uma conjunção de corações, uma assembléia de consciências, mãos eletrizadas pelo
afã de servir, irmanadas por sentimentos nobres de dilatação do companheirismo. Evento único e inesquecível, a
Convenção do Rotary Internacional é, também, uma oportunidade de fiação de novas amizades, construção de
relações negociais e realização de interação turística. Neste ano de 2013, na Capital de Portugal, a fraterna Lisboa beijada pelo Tejo e pelo mar, palco do fado de Amália e dos versos heterônimos de Pessoa – não foi diferente: a
rotatória que Paul Harris idealizou fez sucesso!
Júnior Bonfim e Francisca

23 a 26 de junho de 2013 em Portugal-Lisboa – Nossos companheiros Júnior Bonfim e Francisca representaram nosso Rotary
Club de Fortaleza-Dunas na 104ª Convenção Internacional do Rotary. Parabéns a este casal que nos dá muita alegria!

Caros Companheiros: às vésperas da nossa festiva de posse do novo Conselho Diretor, apraz-me compartilhar anexos da
doação realizada pelo RC Dunas ao Recanto do Sagrado Coração. Por dever de Justiça quero reiterar a observação já feita pelo
companheiro Freire de Sena quanto à irreprochável condução das finanças do Clube. O Presidente Seridião recebeu o Clube
do Presidente Bertosi com saldo em caixa e, aprofundando essa linha de austeridade, transmite o cargo também com quadro
superavitário. Obviamente esse preito de reconhecimento é extensivo à companheira tesoureira, Luiziane Esteves, cuja
dedicação e competência dispensam delongas. Respaldado por essa parcimoniosa conduta, que abraçou a eficiência e evitou
gastos supérfluos, foi que o RC Dunas teve saúde financeira para fazer a doação de R$ 5.000,00 para o Recanto do Sagrado
Coração. Ouso sugerir que jamais podemos olvidar que a finalidade última de nosso compromisso Rotário é o serviço a quem
mais precisa, algo que se materializa em momentos como esse. Paz através do servir!

Júnior Bonfim – Presidente Eleito 2014-2015

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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