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Companheiras e companheiros,
Aqui estamos no princípio de mais um Ano
Rotário que teve início no dia 1 de julho de 2013 e
terminará no dia 30 de junho de 2014. Tenho a
honra e responsabilidade de estar na Presidência
deste jovem e já valoroso clube de Rotary neste
período e através do nosso jornal mensal DUNAS
ROTÁRIO que traz algumas inovações,
levaremos até nossos amigos e companheiros do
Brasil, Portugal, Itália e parte dos USA nossas
Levi Madeira e Eneida
mensagens, nossas ações.
O Dunas Rotário terá oito páginas, com total cobertura fotográfica e escrita de
tudo o que acontecerá no Rotary Dunas. Teremos uma página dedicada aos nossos
queridos leitores aonde sua mensagem será inserida e outra página dedicada ao dia a dia
do clube, registrando em ordem cronológica a agenda dos acontecimentos. Para manter
a qualidade e dobrarmos a quantidade de páginas e de jornais impressos, buscamos
patrocinadores que de pronto, no nosso próprio clube, fomos atendidos, o que mostra
como é gratificante presidir um clube participativo e vibrante como o Fortaleza-Dunas.
No dia de nossa posse em 4 de julho, que foi muito prestigiada por vários
membros do Colégio de Governadores como o Casal Governador 2012/13 Pedro
Ivo/Concita, Casal Governador 2013/14 Dejarino Santos Filho/Joelma e nosso clube em
peso, entregamos a cada pessoa presente um exemplar de nosso PLANO DE
ATIVIDADES que foi cuidadosa e carinhosamente elaborado e impresso e aonde
consta o planejamento estratégico de tudo que faremos durante este ano rotário.
Temos metas que parecem deveras audaciosas como elevar nosso quadro
associativo de 30 para 50 sócios, ampliando assim em quase 70%. Difícil é, impossível
não. Pensando assim, na reunião festiva do dia 25 de julho já demos posse a duas novas
sócias deixando o clube muito animado, alegre e confiante. Tivemos a honra de receber
a Marilza Pessoa com a classificação Serviço Social e tendo por padrinho este
presidente e Maria Mapurunga com a classificação Imóveis-Vendas sendo apadrinhada
pelo seu tio biológico e nosso companheiro Francisco Raimundo. Convido cada
companheiro a trazer um novo sócio e juntos iremos comemorar esta conquista.
O Projeto para aquisição de equipamentos para a Associação Cearense das
Mastectomizadas em parceria com o distrito 3170 da Índia já está garantido e com o
valor de R$47.713,40 na conta do nosso clube e nos próximos dias terá seu andamento a
todo vapor tendo á frente a responsável por este projeto companheira Eneida Lustosa
Madeira que juntamente com nosso sócio honorário EGD Júlio Lóssio elaboraram na
gestão do Presidente Seridião e terá continuidade neste ano rotário.
Nosso Projeto Visão do Escolar está nos preparativos e já conseguimos algumas
promessas de doações de óculos para a fase conclusiva do mesmo que trará a esperança
para centenas de crianças e adolescentes que hoje têm baixo rendimento escolar, em
razão de deficiência num dos órgãos dos sentidos mais preciosos, a visão.
Meus companheiros e minhas companheiras, entramos algum dia em Rotary
não para observarmos o que acontece. Entramos para vivenciar, agir, fazermos alguma
diferença! Vamos juntos, VIVER ROTARY, TRANSFORMAR VIDAS!

Levi Madeira

Presidente do Rotary Club de Fortaleza-Dunas
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14 de agosto – Compº Cleto Rocha Montenegro Junior
17 de agosto – Compª Maria Cristina Porto Bertosi
30 de agosto – Compº Fernando Montenegro Castelo
Aos queridos amigos e companheiros Cleto Rocha Montenegro Júnior, Maria Cristina Porto Bertosi e Fernando
Montenegro Castelo, desejamos FELIZ ANIVERSÁRIO! E que esta data se repita por muitos e muitos anos sob as
bênçãos e proteção divina. São os votos do Presidente Levi Madeira e de todos os seus companheiros do RCF Dunas!
JULHO DE 2013

Nº DE REUNIÇÕES = 04 / NÚMERO DE SÓCIOS = 32 / FREQÜÊNCIA = 88,33%
Dólar Rotário de julho de 2013 = R$2,12

IMAGEM PÚBLICA – CARTA LEITOR
Diário do Nordeste
Saiu matéria com ilustração fotográfica no Caderno Gente do Diário do Nordeste no dia 14 de julho mostrando o momento
em que o Presidente 2012/2013 do Rotary Club de Fortaleza-Dunas, Seridião Montenegro, transmite o cargo ao novo
Presidente Levi Madeira, solenidade ocorrida no dia 4 de julho. Saiu outra matéria no dia 16 de julho no caderno Zoeira do
mesmo jornal ressaltando o lançamento do Projeto Visão do Escolar pelo Presidente Levi Madeira no dia de sua posse.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Companheiro Levi,
Mais uma vez esse Clube de Rotary, ainda tão moço, dá sinais de grande maturidade Rotária. Um grande clube se faz com
grandes rotarianos, e o resultado não poderia ser outro, quando temos um presidente da envergadura de Seridião ser
substituído por um outro que está em igual patamar, que é você Levi. Parabéns e continue essa trajetória crescente de
grandes obras, tendo sempre como lema servir sem pensar em si. O Mucuripe se junta a você e ao Dunas para o
fortalecimento de nossa instituição.VIVA ROTARY. Um abraço! SDS Rotárias - Regis Muratori
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parabéns por esta edição, como sempre bem elaborada e atendendo a Rotary com divulgação das atividades rotarias e se
fazendo presente em festivas nacional e internacional. Isto comprova a sua atuação. Desejo que em 2013/2014 o
companheiro Levi dê curso e faça uma ótima gestão. Obrigado pela oportunidade em participar das informações.
Atenciosamente, Emerson Muniz de Almeida.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vila Real, Portugal, 15-07-2013
Queridos Amigos e Companheiro Presidente Levi. Parabéns ao novo Presidente do RC de Fortaleza Dunas, à Esposa e,
afinal, aos Companheiros que vão Servir com este empenhado Rotariano. Votos de um ano cheio de proveitosas iniciativas
para a Comunidade, de concretizações de todas elas e de maior unidade entre todos os Companheiros e Famílias.
Abraços amigos do Manuel Cardona.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Homens são muitos, porém MESTRES são poucos.
Quase me derramo em lágrimas com a despedida de Seridião. Talentoso e competente em tudo que faz. Não poderia
entregar o Clube Dunas em qualquer mão, no que pese todos os que o fazem serem pessoas distintíssimas e sérias,
contudo, resolveram colocar em suas mãos, meu caro e estimado amigo LEVI os destinos de um Clube deveras
organizado, muito embora tão jovem. Certeza tenho de que você LEVI fará uma belíssima administração a mercê do seu
idealismo. E o melhor de tudo isto: Você entregará o DUNAS a seguir a outras mãos competentes quando escreve e
quando se arvora dirigir os destinos de qualquer entidade, como o faz com a nossa AMLEF, quando eventualmente
substitui o presidente Seridião que ora se ausenta do DUNAS. Refiro-me certamente ao companheiro BONFIM. Portanto
parabéns aos que tem a felicidade de integrarem um CLUBE ROTÀRIO com gente competente e inteligente como vocês:
SERIDIÃO, LEVI e BONFIM. Abraços, Marcus Fernandes & Cláudia Montenegro.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezado Companheiro e Presidente Levi Madeira,
Parabéns pela posse. Se sua gestão for tão brilhante quanto tem sido o DUNAS ROTÁRIO, o Distrito 4490 terá no
DUNAS um grande exemplo de autenticidade e vida rotária! Boa sorte! Jeová Pereira Lima - R.C. Fortaleza - Praia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Caro Amigo e Companheiro, Presidente do R C de Fortaleza- DUNAS, LEVI MADEIRA
Agradeço a gentileza do envio do Boletim DUNAS ROTÁRIO, de junho próximo passado. Como sempre muito bom. Li
com atenção a correta Mensagem do Ex-Presidente Seridião Montenegro. Parabéns. Um Grande Abraço e sucesso neste
seu ano de Presidência deste já NOVO GRANDE CLUBE. José Háteras. Governador Ano 99/00 do Distrito 4490.
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NOTÍCIAS - ROTARY DUNAS - FIQUE POR DENTRO
04/07/13 – Presidente 12/13 Seridião Montenegro transmite o cargo de Presidente do Rotary Club de Fortaleza-Dunas a Levi Torres
Madeira em solenidade bastante prestigiada acontecida no Salão Meireles do Ideal Clube. Prestigiaram esta solenidade o
Governador 2013/2014 do Distrito 4490 Dejarino Santos Filho e Joelma, Governador 12/13 Pedro Ivo e Concita, Governador
99/2000 José Háteras e Valéria, Governador 2003/2004 Érico Romero, Governador 2004/2005 Gamaliel Noronha e Regina Vilar
(Presidente 13/14 do RCF Benfica), Sâmia Militão (representando a Casa da Amizade), Sávio Queiroz (Governador Assistente do
Dunas), Antônio Alderi de Sousa Pereira (Secretário Geral do Distrito 4490), Assis Martins e Érika (RC Iate), Eduardo Campos
(Presidente 12/13 do Rotary Club de Fortaleza-Oeste), o casal de médicos Judith e Érico e quase todos os sócios do nosso clube.
08/07/13 – Presidente Levi Madeira se reúne com os presidentes das cinco comissões: Wellington Gandhi (Administração), Edgar
Nakano (Desenvolvimento do Quadro Associativo), Francisca Bonfim (Projetos Humanitários), Francisco Raimundo (Fundação
Rotária) e Luiziana Esteves (Imagem Pública) e traçam estratégias para o cumprimento das metas contidas no nosso Plano de
Atividades para o ano rotário 2013/2014
09/07/13 – Seguindo a filosofia de que devemos agir imediatamente, Levi Madeira, Presidente do Rotary Club de Fortaleza-Dunas,
neste dia, para uma seleta platéia composta pelos consultores ópticos e gerentes da Rede de Lojas Itamaraty, em nome do ROTARY
DUNAS, uma palestra com o tema: AMPLIAÇÃO DO CAMPO VISUAL ATRAVÉS DE UMA BLEFAROPLASTIA ocasião em
que também tirou dúvidas sobre BOTOX®, Preenchimento e Fio Russo. No final da palestra apresentou o PROJETO VISÃO DO
ESCOLAR que já estamos nos preparativos para desenvolver a partir de agosto/13 através do ROTARY DUNAS e tivemos a
garantia da proprietária Luiziane Cavalcante de que ganharemos um bom número de óculos para este projeto, beneficiando várias
crianças carentes de Fortaleza! Na foto do evento, Levi Madeira e platéia com nosso Banner do Dunas que será peça presente nos
nossos projetos!
12/07/13 – No final da manhã nosso Presidente 12/13 Seridião Montenegro passou para o Presidente 13/14 Levi Madeira a
tesouraria e saldo do clube até a presente data. Mesmo com todos os trabalhos realizados pelo Dunas ainda nos restou um saldo
de R$ 4.803,89. Parabéns e obrigado amigo Seridião pelo grande empenho e desempenho ao nosso Rotary DUNAS!
12/07/13 – E neste mesmo dia às 20h45min aconteceu a mais bela festa de posse coletiva dos Presidentes dos Clubes de Rotary de
Fortaleza da qual participo em 10 anos no La Meson Buffet (Dunas). Alguns outros clubes do distrito também estavam presentes.
Foi empossado também nosso Governador Dejarino Santos Filho. Tivemos a grande alegria e honra de recebermos o Presidente
96/97 de Rotary International Luis Vicente Giay e sua esposa Célia Giay que é Diretora de Rotary International. Henrique
Vasconcelos e os demais membros do Colégio de Governadores do Distrito 4490 abrilhantaram esta festa.
16/07/13 – Presidente Levi Madeira é convidado pelo Presidente do Rotary Club de Fortaleza-Oeste, companheiro Théo Basto e
participa da reunião daquele clube, ocasião em que falou do Rotary Dunas e declamou um cordel que compôs sobre as realizações
do Rotary Oeste. A pedido do presidente Théo Basto levamos e doamos ao Oeste 10 livros de nosso Plano de Atividades os quais
foram distribuídos ao Conselho Diretor daquele clube de Rotary.
18/07/13 – Conforme previsto no nosso Plano de Atividades, tivemos às 19h00min a primeira reunião com nosso Conselho Diretor:
Levi Madeira (Presidente), Wellington Gandhi (1º Vice-Presidente) Seridião Montenegro (1º Secretário e Presidente Anterior),
Eneida Madeira (1ª Tesoureira), Luiziana Esteves (2ª Tesoureira), Júnior Bonfim (Diretor de Protocolo) e ainda nosso Presidente da
Comissão de Desenvolvimento do Quadro Associativo Edgar Nakano. Analisamos e aprovamos duas propostas de admissão de
novos sócios, debatemos sobre a relação com a Casa da Amizade, Falamos sobre o Projeto das Mastectomizadas que ainda
aguardamos a liberação dos recursos, debatemos sobre como incrementar a Imagem Pública do Rotary e falamos dos preparativos
para o desenvolvimento do Projeto Visão do Escolar.
18/07/13 – Iniciando pontualmente às 20h00min, tivemos a nossa primeira reunião ordinária e colocamos o distintivo
correspondente ao cargo nos membros do Conselho Diretor e em seguida empossamos os Presidentes das Comissões Permanentes
do Clube. Após colocarmos o distintivo correspondente à função, cada Presidente falou com entusiasmo durante 3 min de suas
estratégias e metas a serem desempenhadas. Aprofundamos o que havíamos debatido na reunião com o Conselho Diretor e
Presidente Levi Madeira presenteou com os 12 números encadernados do Dunas Rotário do Ano Rotário anterior aos companheiros
Cesar Bertosi (Presidente 2011/12), Seridião Montenegro (Presidente 2012/13) e Júnior Bonfim (Presidente Eleito 2014/15). Após
as considerações finais do presidente, pontualmente às 21h00min encerramos a reunião.
22/07/13 – Foi creditado no Banco Itaú na conta do Rotary Club de Fortaleza-Dunas o valor de R$ 47.713,40 correspondente ao
Projeto das Mastectomizadas em parceria com o Distrito 3170 da Índia.
25/07/13 – Presidente Levi Madeira vai ao Ideal Clube entregar nosso Plano de Atividades e esta carta ao Presidente daquele clube
Caríssimo Dr. Alcinor Rocha - Presidente do Ideal Clube
Em virtude da previsão de crescimento de nosso clube neste ano rotário 2013/2014 para 50 sócios, venho através desta mensagem,
solicitar que estude com carinho a possibilidade de que nossas reuniões às 5ªs feiras às 20h00min possam acontecer em um salão
fixo tipo Meireles ou Piano Bar ou Macambira, pois no salão anexo ao restaurante fica muito pequeno para nosso grupo!
Agradeço a atenção e deixo meus votos de estima e consideração! Atenciosamente, Levi Madeira – Presidente do RCF Dunas
25/07/13 – Tivemos neste dia reunião de companheirismo aonde o ponto alto e mais importante foi a posse de duas novas
rotarianas, duas novas companheiras que vieram engrandecer o Rotary Club de Fortaleza-Dunas: Maria Marilza da Silva Pessoa na
classificação SERVIÇO SOCIAL e tendo como seu padrinho o Presidente do Rotary Dunas, Levi Madeira e Niwde Maria da Silva
Mapurunga na classificação IMÓVEIS – VENDAS e tendo como seu padrinho o Presidente da Comissão de Fundação Rotária do
Rotary Dunas, Francisco Raimundo que é seu tio. Entregamos um KIT contendo nosso Plano de Atividades, Dunas Rotário e Título
de Sócio Representativo a cada uma das novas sócias que foram saudadas por Levi Madeira e abraçadas por todos os sócios do
clube que estavam em peso nesta reunião. A ATA da reunião de 18/07 foi aprovada por unanimidade, sem ressalvas e com louvor.
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POSSE DO CONSELHO DIRETOR 2013/2014

No dia 4 de julho de 2013 no Ideal Club e na presença de ilustres autoridades toma posse Levi Madeira na Presidência do Rotary Club de
Fortaleza-Dunas para o Ano Rotário 2013/2014. No centro da mesa Seridião Montenegro (Presidente 2012/13) estando à sua direita: Levi
Madeira, Pedro Ivo, Concita, Gamaliel Noronha, Regina Vilar, José Háteras e Antônio Alderi. À sua esquerda: Dejarino Santos Filho,
Joelma, Érico Romero, Sâmia Militão, Sávio Queiroz, Assis Martins e Eduardo Campos (Cargos nominados no primeiro tópico da página 03)

Presidente 2012/2013 Seridião
Montenegro profere discurso de
despedida da presidência

Seridião transmite a presidência
a Levi Madeira e lhe repassa o
distintivo de presidente

Levi Madeira agradece a honra e
coloca o distintivo de Past
President em Seridião

Levi no seu discurso agradece a
presença de todos e já lança o
Projeto Visão do Escolar

Luiziana Esteves 1ª dama 12/13
oferece um buquê de flores à 1ª
dama 13/14 Eneida Madeira

Casal Governador 12/13 Pedro
Ivo e Concita prestigiaram o
evento e aqui faz seu discurso

Governador 13/14 do Distrito
4490 Dejarino Filho trás sua
mensagem energizando a todos

Levi Madeira fica honrado com
a presença do casal governador
Dejarino e Joelma

Companheira Nadja Glheuca
nos presenteia com sua linda
voz cantando o Hino Nacional

Nosso Diretor de Protocolo
Júnior Bonfim estreou com
brilhantismo e muito elogiado

Posse Cons. Diretor: Wellinton,
Franklin, Júnior Bonfim, Régis,
Eneida, Luiziana e Seridião

Governador Dejarino Santos
parabeniza e deseja sucesso ao
Presidente Levi Madeira

Eduardo Campos e Marilena,
Concita e Pedro Ivo, Levi e
Eneida, Seridião e Luiziana

Seridião Montenegro ladeado
pelos casais Levi / Eneida e
Assis Martins / Érika

Casais Levi Madeira/Eneida,
Seridião Montenegro/Luiziana
e Júnior Bonfim/Francisca

Franklin Coutinho, Levi
Madeira, Seridião Montenegro
e Cleto Montenegro Jr
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SOLENIDADE DE POSSE DO CONSELHO DIRETOR – ROTARY DUNAS
Mais lances fotográficos em 04 de julho de 2013

Roberto Araújo, Marilza
Pessoa, juntamente com o casal
Levi Madeira e Eneida

Casal de médicos Dr. Érico e
Dra. Judith ladeado por Levi
Madeira e Seridião Montenegro

Levi Madeira tendo a honra de
abraçar este maravilhoso casal
Freire de Sena e Lúcia

Levi Madeira abraça seus
companheiros Matusahila
Santiago e Edgar Nakano

Casal Militão e Sâmia
prestigiam esta solenidade e são
recebidos por Levi Madeira

Seridião e Levi recepcionam o
Secretário Geral do Distrito
4490 Antônio Alderi

Levi Madeira abraça seu
companheiro do Rotary Dunas
Pedro Cabral

Edgar Nakano, Júnior Bonfim,
Francisco Raimundo, Levi
Madeira e EGD Érico Romero

Presidente da Comissão de
Projetos Humanitários
Francisca Bonfim e Carmélia

Francisco Régis, Wellington
Gandhi juntamente com o casal
João Falqui e Raquel Vânia

Casal Levi e Eneida juntamente
com o Casal Governador
99/2000 José Háteras e Valéria

Casal Presidente Levi/Eneida
juntamente com o Casal
Governador Dejarino/Joelma

Em momento de descontração
Gamaliel Noronha, Eduardo
Campos, Levi e Assis Martins

Da esquerda para a direita
Luiziana Esteves, Marilena,
Érika Martins e Concita Viana

Casal Presidente Levi e Eneida
ficam felizes pela belíssima
solenidade e presença de todos

Levi Madeira e Júnior Bonfim
apresentam nosso banner para o
Ano Rotário 2013/2014

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
Cirurgia refrativa
refrativa
Oftalmologia -- Plástica
Plástica Ocular
Ocular -- Cirurgia
Av. Dom
Av.
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

www.metodosupera.com.br
Av. Dom Luis, 1233 – 4º andar – Fortaleza - Ceará

(85) 3224-1573 - Fax: (85) 3268-4060

Especialista em óculos de grau e esportivos
Av. Dom Luis 1233 – Loja 06
(85) 3486-6424 – Fortaleza-Ceará
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SOLENIDADE DE POSSE DOS PRESIDENTES E GOVERNADOR 2013/14

No dia 12 de julho, no La Maison Buffet, tivemos a belíssima festa de posse coletiva dos Presidentes dos Clubes de Rotary de Fortaleza e
de alguns outros clubes do distrito. Foi empossado também nosso Governador Dejarino Santos Filho. Tivemos a grande alegria e honra de
recebermos o Presidente 96/97 de Rotary International Luis Vicente Giay e sua esposa Célia Giay que é Diretora de Rotary
International. Henrique Vasconcelos e os demais membros do Colégio de Governadores do Distrito 4490 abrilhantaram esta festa. O
Rotary Club de Fortaleza-Dunas participou em peso desta solenidade abrilhantando o evento e prestigiando o Presidente Levi Madeira.

Casal Governador Dejarino Santos Filho e
Joelma recepcionam o Casal Presidente do
Rotary DUNAS, Levi Madeira e Eneida.

Presidente 96/97 de RI Vicente Giay com
sua esposa Célia Giay juntamente com os
casais Levi/Eneida e Henrique/Renata

Gilberto Montenegro e Nadja, Levi e
Eneida, Governador 12/13 Pedro Ivo,
Seridião Montenegro e Luiziana.

Casal Freire de Sena e
Lúcia

Casal Gilberto
Montenegro e Nadja

Casal Seridião
Montenegro e Luiziana

Casal Wellington
Gandhi e Carmélia

Casal Júnior Bonfim e
Francisca

Casal Levi Madeira e
Eneida

Casal Cesar Bertosi e
Cristina

Casal Edgar Nakano e
Juliana

Casal Pedro Cabral e
Denise

Francisco Raimundo e
Roberto Araújo

Casal Francisco Régis e
Aurila prestigiando esta
grande solenidade

Marilza Pessoa que será
nossa companheira ao
lado de Levi Madeira

Casais João Falqui e Raquel
Levi Madeira e Eneida
Edgar Nakano e Juliana

Júnior Bonfim, Cesar Bertosi, Presidente 96/97 de
Rotary International Luis Vicente Giay, Levi
Madeira e Seridião Montenegro
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LANCES FOTOGRÁFICOS DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 18 DE JULHO
e da reunião festiva do dia 25 de julho na qual demos posse a mais duas sócias

18/07 – Presidente Levi Madeira
coloca o distintivo de Secretário em
Seridião Montenegro e lhe
presenteia com os 12 exemplares
encadernados do Dunas Rotário
referente ao Ano Rotário 2012/13

18/07 – Presidente Levi Madeira
presenteia ao Casal Presidente
2011/12 Cesar Bertosi e Cristina
com os 12 exemplares
encadernados do Dunas Rotário
referente ao Ano Rotário 2012/13

18/07 – Presidente Levi Madeira
coloca o distintivo de Diretor de
Protocolo em Júnior Bonfim e lhe
presenteia com os 12 exemplares
encadernados do Dunas Rotário
referente ao Ano Rotário 2012/13

18/07 – Presidente Levi Madeira
coloca o distintivo de Tesoureira
em Eneida Lustosa e é presenteado
com os 12 exemplares
encadernados do Dunas Rotário
referente ao Ano Rotário 2012/13

Wellington Gandhi recebe seu
distintivo de Presidente da
Comissão de Administração

Francisco Raimundo recebe seu
distintivo de Presidente da
Comissão da Fundação Rotária

Edgar Nakano recebe seu distintivo
de Pres. da Com. Desenvolvimento
do Quadro Associativo

Luiziana Esteves recebe seu
distintivo de Presidente da
Comissão de Imagem Pública

Francisca Maria Freire Bonfim
recebe seu distintivo de Presidente
da Comissão de Projetos
Humanitários das mãos do
Presidente do Rotary Dunas

25/07 – Maria Marilza da Silva
Pessoa é empossada na
classificação: Serviço Social e
recebe das mãos do Presidente Levi
seu Título de Sócio Representativo

25/07 – Niwde Maria da Silva
Mapurunga é empossada na
classificação: Imóveis-Vendas e
recebe das mãos do Presidente Levi
seu Título de Sócio Representativo

Nova companheira Marilza Pessoa
ao lado de seu padrinho Levi
Madeira faz um belo
pronunciamento se comprometendo
a Viver Rotary, Transformar Vidas

Maria Mapurunga ao lado de seu
padrinho Francisco, também faz um
belíssimo pronunciamento

Maria Marilza e Maria Mapurunga
se abraçam felizes por pertencer
agora ao Rotary DUNAS

Casal Levi e Eneida ladeado e
dando boas vindas à Maria Marilza
e Maria Mapurunga

Nesta festiva tivemos a honra da
visita de Franklin Coutinho Filho
aqui ao lado de seu pai Franklin

Tivemos a honra também da visita
do amigo de Marilza Cícero Tony
que veio prestigiar a sua posse

Tivemos a alegria também da visita
de João Vitor, filho de Maria
Mapurunga

Companheira Matusahila com sua
elegância prestigiando esta festiva
de posse de novas companheiras

Anotando tudo para posterior
redação da ATA nosso valoroso
Secretário Seridião Montenegro
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ROTARY CLUB DE FORTALEZA-DUNAS – PROJETOS HUMANITÁRIOS
A Presidenta da Comissão de Projetos Humanitários, companheira Francisca Maria, assumiu como primeira tarefa à frente
da Comissão realizar um roteiro de visitas aos Projetos Sociais que têm o Rotary Club de Fortaleza-Dunas como parceiro.
A primeira visita foi à ASSOCIAÇÃO CEARENSE DAS MASTECTOMIZADAS - TOQUE DE VIDA. A companheira
Francisca Maria ficou encantada com a ação solidária desenvolvida pela ONG. A Associação Cearense das Mastectomizadas Toque de Vida nasceu de um grupo de mulheres, pacientes do Instituto do Câncer do Ceará - ICC, que diagnosticadas com o
câncer de mama trocavam experiências enquanto esperavam pelas sessões de quimioterapia no hospital. Sensibilizadas com a
demanda de pessoas carentes que procuravam o hospital para o tratamento oncológico, desinformadas em relação ao seu
problema de saúde e que muitas vezes enfrentavam a quimioterapia sem alimentação adequada, estas senhoras estreitaram suas
amizades a fim de ajudar pessoas que passavam pelos mesmos problemas que elas.
Em seus 18 anos de existência, muitas ações, parcerias, projetos sociais, culturais e religiosos vem impactando positivamente a
vida das mastectomizadas, desmistificando o câncer de mama, humanizando todos os envolvidos, colaborando com pesquisas e
entidades ligadas à causa e conscientizando a sociedade sobre a importância da prevenção.
A companheira Eneida Lustosa Madeira que é Terapeuta Ocupacional por formação, rotariana e sensível a esta causa, vem há
vários anos ajudando financeiramente esta associação e conseguiu aproximá-la do Rotary Club de Fortaleza-Dunas que paga
mensalmente o aluguel da sede no valor de R$800,00 e através de um projeto da Fundação Rotária em parceria com o distrito
3170 da Índia, conseguimos o valor de R$47.713,40 para aquisição de equipamentos para que produzam próteses e outros
utensílios e possam assim se tornar autossustentáveis ao longo do tempo. Nosso clube presta também um relevante trabalho
humanitário a esta associação através do companheiro Francisco Raimundo, psicólogo, que realiza semanalmente atendimento
clínico na área de psicoterapia.
A outra visita foi ao RECANTO DO SAGRADO CORAÇÃO, uma ampla e acolhedora Casa que desenvolve programas
assistenciais a idosos, moradores de rua e dependentes químicos. Coordenado por freiras católicas, o Recanto do Sagrado
Coração foi contemplado no final da gestão do companheiro Seridião Montenegro com uma ajuda, em espécie, de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), produto de recursos próprios do Clube. Hoje, os companheiros Júnior Bonfim e Francisca Maria dedicam um
sábado por mês para colaborar na feitura do almoço que é servido para mais de cem moradores de rua. O casal João Falqui e
Raquel também está se engajando nessa colaboração e o companheiro Franklin já sinalizou que vai participar dessa ação
voluntária.
A meta da companheira Francisca Maria é apresentar a todos os companheiros e companheiras do DUNAS um espelho de
todos os projetos humanitários aos quais o Clube está vinculado, a fim de que cada um possa escolher a melhor forma de se
engajar e contribuir.

Presidente da Comissão de Projetos Humanitários do Rotary
Club de Fortaleza-Dunas visita a Associação Cearense das
Mastectomizadas. Na primeira foto vemos a fachada da
Associação e na segunda o Bazar daquela Associação

Companheiros
João Falqui, Júnior Bonfim, Francisca
Maria, Irmã Rita e Dona Nenen em
humanitária ação no Recanto do
Sagrado Coração preparam o sopão

Rotary Dunas visitando a Associação das Mastectomizadas e
identificando as suas maiores necessidades. Na primeira foto
Eneida conversa com uma delas e na 2ª foto os
companheiros: Luiziana, Levi, Seridião, Francisco e Cleto Jr

Companheiros
Júnior Bonfim, João Falqui e sua
esposa Raquel Vânia experimentam do
sopão que prepararam para centenas de
pessoas carentes

Moradores de rua
Moradores de rua buscam o Recanto do
Sagrado Coração para saciarem a sua
fome e aqui estão em momento de
ORAÇÃO antes do almoço

