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Companheiras e companheiros,
O tempo parece que pegou um jato e está voando, sim,
pois já concluímos o segundo mês deste ano rotário e
grandes realizações já temos empreendido no Rotary Club
de Fortaleza-DUNAS, ações essas que chegam ao mais
distante rincão através de nosso principal veículo de
comunicação que é o DUNAS ROTÁRIO. Ao ler algumas
Levi e Eneida
das mensagens que publicamos na página oito, você poderá
constatar isto. Na página três está descrito cada passo dado neste mês de agosto, em busca de
atingirmos e até superarmos todas as metas do nosso Plano de Atividades. Aliás, quero aqui
agradecer ao meu querido companheiro Gilberto Montenegro que motivou os vários sócios do
clube a anunciarem no nosso jornal mensal, viabilizando assim a versão impressa do mesmo.
O Projeto Visão do Escolar (veja página seis) teve seu início no dia 16 de agosto quando
fizemos no Colégio Maria Alice o treinamento dos professores para que munidos do material que
lá deixamos possam fazer a triagem nos 500 alunos e que segundo estatísticas da OMS iremos
ter cerca de 100 delas com deficiência visual. A triagem já está sendo realizada e no dia 14 de
setembro iremos atender as primeiras 20 crianças, justamente as que tiverem a maior
necessidade. Este atendimento será realizado pelo presidente do clube Levi Madeira que é
médico oftalmologista e atenderá na sua clinica. Tivemos a felicidade de já conseguirmos os
primeiros 20 óculos através das Óticas Diniz. E todo segundo sábado de cada mês continuaremos
atendendo 20 crianças.
O Projeto das Mastectomizadas (veja página sete) já está em pleno desenvolvimento
pois já temos os recursos na ordem de 47 mil reais na conta do clube e os equipamentos já foram
encomendados e em breve estaremos numa grande festa deixando 500 mulheres
mastectomizadas muito mais felizes e garantidas para um futuro muito melhor pois entregaremos
os equipamentos para a modernização de sua fábrica de peças íntimas e próteses mamárias.
Em julho demos posse a duas novas rotarianas, a Assistente Social Marilza Pessoa e a
Economista Maria Mapurunga e em agosto demos posse a dois novos associados, o Médico
Fabiano Magacho e o Engenheiro Audízio Figueiredo. Dos quatro empossados 3 foram afilhados
deste presidente. Atingimos assim a meta distrital de ampliação de 10% do quadro associativo.
Mas não pararemos por ai, nossa meta é muito maior, é entregarmos nosso clube para o futuro
presidente Júnior Bonfim com 50 sócios ampliando assim nosso quadro em quase 70%.
O Rotary International lançou uma campanha que foi abraçada pelo nosso distrito
através de nosso Governador Dejarino que me pediu empenho total do Rotary DUNAS. Trata-se
de cada rotariano doar 100 dólares para a Fundação Rotária numa campanha batizada de TODOS
OS ROTARINAOS TODOS OS ANOS. Em uma semana 13 companheiros com muito
desprendimento e amor ao Rotary já aderiram e doaram 100 dólares: Francisco Raimundo,
Seridião Montenegro, Cleto Montenegro, Eneida Madeira, Francisca Bonfim, Júnior Bonfim,
Gilberto Montenegro, Levi Madeira, Luiziana Esteves, João Falqui, Freire de Sena, Pedro Cabral
e Maria Mapurunga. Ficamos muito felizes com a receptividade da campanha e espero a adesão
de todos os outros sócios para que unidos a rotarianos do mundo inteiro possamos fazer um
mundo muito melhor através das ações do Rotary por meio da Fundação Rotária.
Temos participado das reuniões da REPRESE e participamos do Seminário da
Fundação Rotária e Imagem Pública do Rotary promovidos pelo distrito 4490. Nossas reuniões
semanais estão seguindo o cronograma previsto e procuramos torná-las animadas, dinâmicas e
produtivas.
A Visita Oficial do nosso Governador Dejarino e sua esposa Joelma, será no dia 26 de
setembro e peço a todos os companheiros e companheiras do clube a participarem deste
importante evento.
Queridos companheiros do Rotary DUNAS vamos dar as mãos e vibrarmos juntos
VIVENDO ROTARY E TRANSFORMANDO VIDAS!

Um abraço, Levi Madeira - Presidente.
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03/09 – Companheiro José Gilberto Montenegro Medeiros
06/09 – Companheiro João Martinez Falqui
18/09 – Companheiro Franklin Sousa Coutinho
22/09 – Celiane esposa do compº Euclides Fernandes Ribeiro
25/09 – Companheiro José Eymard Marinho Freire
25/09 – Carla esposa do compº Mário Sérgio de Lima Rodrigues
29/09 – Companheira Niwde Maria da Silva Mapurunga

Maria Mapurunga

Na pessoa da querida companheira Maria Mapurunga que aniversaria no dia 29 de setembro,
parabenizamos a todos os demais companheiros, companheiras e familiares que também
completam mais uma primavera neste mês desej ando-lhes muita saúde paz e felicidade!
AGOSTO DE 2013

Nº DE REUNIÇÕES = 04 / NÚMERO DE SÓCIOS = 32 / FREQÜÊNCIA = 82,25%
Dólar Rotário de agosto e setembro de 2013 = R$ 2,24

No dia oito de agosto nasce o lindo garoto Benjamin
Nóbrega de Araújo, filho do nosso distinto
companheiro Roberto Araújo e Fernanda Carolina.
Nasceu saudável para a grande alegria dos pais corujas!
O presidente Levi Madeira em nome de todos que
fazem o Rotary Dunas parabeniza a este jovem
casal pelo presente que DEUS lhes deu!

12 de agosto - Aniversário da Primeira Dama do
Distrito 4490, Joelma. Aqui na foto com seu esposo
Dejarino Santos Filho, Governador do Distrito 4490, a
filha do casal e o Presidente do Rotary Dunas.
Durante a reunião de REPRESE apareceu até o
bolo e cantamos os parabéns para nossa
competente e distinta 1ª dama

VISITA OFICIAL DO GOVERNADOR DO DISTRITO 4490, DEJARINO
SANTOS FILHO AO ROTARY CLUB DE FORTALEZA-DUNAS
26 de setembro de 2013

Lema do Rotary
“Dar de Si Antes de Pensar em Si”
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NOTÍCIAS - ROTARY DUNAS - FIQUEM POR DENTRO
01/08/13 – Neste dia tivemos três atividades rotárias iniciando pela reunião do Conselho Diretor às 19h aonde foram
debatidos assuntos que logo mais às 20h foram colocados para aprovação da plenária como a aquisição do Guia do
Rotariano por cada sócio interessado no valor de R$20,00. Foi distribuído a todos nosso jornal DUNAS ROTÁRIO de
julho já com 8 páginas. Foram também repassadas informações sobre o Projeto das Mastectomizadas e da Visão do
Escolar. Feita a Informação Rotária baseada no artigo “Conhecendo Rotary” aonde cada sócio presente teve
oportunidade de ler e debater. Tivemos a presença da Secretária do RC de Maringá Novo Centro, Yvaldyne Couto
Melo que participou ativamente da Informação Rotária. Ao encerrar às 21h a primeira reunião de agosto, o Presidente
Levi Madeira se dirigiu à Casa da Amizade aonde se encontrou com os demais presidentes dos clubes de Rotary de
Fortaleza, Presidenta da Casa da Amizade Adriana e o Casal Governador Dejarino e Joelma para participar do
Seminário da Casa da Amizade e tirarmos juntos uma foto para ser enviada à revista Brasil Rotário. Dia 4 de agosto
enviamos pela internet a ATA desta reunião que foi primorosamente redigida pelo nosso Secretário Seridião
Montenegro.
05/08/13 – Comissão do Rotary DUNAS visita as instalações do colégio Maria Alice e combina com sua diretora
Cristiane e a coordenadora pedagógica Gorete a palestra e treinamento dos professores que atuarão fazendo a triagem
dos alunos para detectar os portadores de deficiência visual os quais serão beneficiados com uma consulta de vista
através de nosso projeto “Visão do Escolar” que está sendo desenvolvido através do nosso clube.
08/08/13 – Reunião ordinária aonde tivemos a brilhante palestra O BRASIL NO CONTEXTO INTERNACIONAL
ministrada pelo companheiro Cleto Montenegro Jr e debatida calorosamente no momento PINGA FOGO. Neste dia
tivemos a alegria de receber o casal Dr. Fabiano Magacho, médico esteticista e sua namorada Dra. Nila Toscano,
delegada. Enquanto acontecia a nossa reunião, nasceu o saudável garoto Benjamin, filho do companheiro Roberto
Araújo e Fernanda.
12/08/13 – Às 19:30 – O Rotary Dunas é representado pelo seu presidente na reunião mensal da REPRESE na Casa da
Amizade aonde foram debatidos vários assuntos de interesse para os clubes do Distrito 4490 e estava presente o Casal
Governador 13/14 Dejarino Santos Filho e Joelma que por sinal completou aniversário neste dia e recebeu calorosos
cumprimentos de todos presentes.
16/08/13 – Às 15:30, no Colégio Maria Alice o ROTARY CLUB DE FORTALEZA-DUNAS lança o Projeto VISÃO
DO ESCOLAR – neste dia foi ministrado palestra e treinamento dos professore para que verifiquem e anotem a
acuidade visual dos alunos. Participaram desta ação o presidente do clube, o Secretário Seridião Montenegro e o
Presidente Eleito 2014/2015 Júnior Bonfim.
22/08/13 – Reunião ordinária com apresentação em data show das cinco comissões permanentes do clube aonde foram
apresentadas as ações do clube nestes primeiros dois meses do ano rotário. Tivemos a presença do companheiro
Marcelo Marinho, Presidente do RCF Planalto e da REPRESE. Marcelo exibiu um vídeo de 5 minutos sobre o III
RAID que acontecerá no início de outubro em Canoa Quebrada.
23/08/13 – O Presidente do Rotary Dunas recebe a visita do Presidente 2012/2013 do Rotary Club de Vila Real
(Portugal) Alberto Borges, juntamente com sua esposa Maria do Céu. O casal referiu que o seu clube tem muita
afinidade com o Rotary Dunas pois recebe nosso jornal DUNAS ROTÁRIO e notícias pela internet. Trouxeram de
presente uma garrafa de Vinho do Porto com a impressão na garrafa do símbolo do Rotary e outros dados de Vila Real
e o nome do então presidente Alberto Borges. De presente também ganhamos uma flâmula do seu clube e um Atlas enciclopédia sobre sua cidade Vila Real. Retribuindo o tão carinhoso gesto, o casal foi presenteado com o DUNAS
ROTÁRIO impresso e nosso PLANO DE ATIVIDADES e uma foto panorâmica do lançamento do Projeto Visão do
Escolar, pois ficaram interessados em implantá-lo no seu clube.
26/09/13 – Jornal Diário do Nordeste publica no caderno ZOEIRA uma ampla reportagem falando do Projeto Visão do
Escolar do Rotary Club de Fortaleza-DUNAS levando positivamente a imagem pública de Rotary para todos os cantos
do mundo
26/09/13 – Vejam esta mensagem – “É com muita satisfação que participamos de seu projeto em face do nobre
objetivo de ajudar ao próximo e fazer a nossa parte para que tenhamos uma sociedade mais justa e solidária. Estamos
juntos, conte conosco. Fico no aguardo dos receituários para a confecção dos 20 óculos doados.
Atenciosamente, Helton Vidal - Diretor das Óticas Diniz”
29/08/13 – Belíssima reunião de companheirismo com as visitas ilustres do nosso Governador Assistente Sávio
Queiroz, nosso sócio honorário e Governador 2006/07 do distrito 4490 Júlio Lóssio, Dra Ana Nocrato (Diretora
Técnica do Hospital de Messejana), Dra. Nájla Gurgel (Enfermeira), Dra. Nila Toscano (Delegada), Dra. Fátima
Magalhães (Ex Bolsista do Rotary nos Estados Unidos), Dra. Rita Meire (Odontóloga) e Dr. Moacir Soares (Mestre
em Saúde Pública). Tivemos a imensa alegria de darmos posse a dois novos sócios, ambos apadrinhados pelo
Presidente Levi Madeira: O médico Dr. Fabiano Nadson Magacho Vieira (classificação: Medicina – Estética) e o
Engenheiro Civil Dr. Edízio Figueiredo e Silva (classificação: Gráfica). Aos novos associados: SEJAM BEMVINDOS!
31/08/13 – Presidente do Rotary DUNAS e o companheiro Roberto Araújo participam do Seminário Distrital da
Fundação Rotária e Imagem Pública com a presença do Governador Dejarino e vários ilustres palestrantes locais e
nacionais.
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LANCES FOTOGRÁFICOS
Fatos e fotos que marcaram o Rotary Dunas em agosto de 2013

01/08/13 – Primeira reunião de
agosto, presidente do clube ladeado
por Maria Mapurunga e pela
secretária do RC de Maringá Novo
Centro, Yvaldyne Melo.

01/08/13 – Nesta reunião
entregamos o DUNAS ROTÁRIO e
aqui presenteamos a companheira
Yvaldyne com um exemplar e um
Plano de Atividades do RC Dunas.

01/08/13 – Baseado no artigo
“Conhecendo Rotary” fizemos
nossa Informação Rotária com
participação da plateia que foi
lendo e debatendo os temas

01/08/13 – Casa da Amizade de
Fortaleza promove Seminário para
todos os presidentes dos clubes de
Rotary de nossa capital. Nosso mês
de colaboração: Junho de 2014

08/08/13 – Compº Cleto Montenegro
Ministra a palestra: O Brasil no
Contexto Internacional a qual foi
bastante participativa

08/08/13 – Palestrante Cleto Jr
recebe seu Certificado pela
brilhante palestra – a primeira do
ano rotário 13/14

08/08/13 – Presidente agradece a
participação de todos e nosso 2º
Secretário Franklin Coutinho
registra tudo para inserir na ATA

08/08/13 – Tivemos a visita do
casal Dr. Fabiano Magacho e Dra.
Nila Toscano que abrilhantaram
nossa reunião

22/08/13 – Reunião ordinária com apresentação em data show das cinco
comissões permanentes do clube aonde foram apresentadas as ações do clube
nestes primeiros dois meses do ano rotário. Tivemos a presença do
companheiro Marcelo Marinho, Presidente do Rotary Club de Fortaleza
Planalto e da REPRESE. Marcelo Marinho exibiu um vídeo de 5 minutos e
deixou a seguinte mensagem: Já estamos com nossas inscrições para o
nosso III RAID 4 X 4 END POLIO NOW o qual terá como destino a linda
praia de CANOA QUEBRADA que ocorrerá de 04 a 06 de outubro de
2013. Um e-mail sobre o evento foi posteriormente enviado a todos os sócios.

23/08/13 – Presidente Levi Madeira recebe a visita do Presidente
2012/2013 do Rotary Club de Vila Real (Portugal) Alberto Borges,
juntamente com sua esposa Maria do Céu. Trouxeram de presente uma
garra de Vinho do Porto com a impressão na garrafa do símbolo do Rotary
e também ganhamos uma flâmula do seu clube e um Atlas de Vila Real.
Retribuindo o tão carinhoso gesto, Levi Madeira lhes presenteia com o
Dunas Rotário impresso e nosso Plano de Atividades e uma foto
panorâmica do lançamento do Projeto Visão do Escolar, pois ficaram
interessados em colocá-lo em prática no seu Rotary Club (Portugal).

Dr. Levi Madeira
Madeira
Oftal mologista
CREMEC:4834 / RQE:2865

Excelência em Consultas de vista
Blefaroplastia, Botox e Fio Russo
Av. Dom Luis, 1233 – Sala 401
Aldeota – Fortaleza – Ceará
(85) 3486-6363 e 3486-6461
www.levimadeira.com.br

www.metodosupera.com.br
Av. Dom Luis,
1233 – 4º andar
Sala 4011
Fortaleza - CE
(85)3224-1573; 3268-4060; 3486-6363

Especialista em óculos de
grau e esportivos
Av. Dom Luis 1233 – Loja 06
(85) 3486-6424 – Fortaleza-Ceará
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LANCES FOTOGRÁFICOS
Reunião de companheirismo com posse de dois novos companheiros em 29 de agosto, o Médico Fabiano
Magacho (classificação: Medicia-Estética) e o Engenheiro Civil Edízio Figueiredo (classificação: Gráfica)

29/08/13 – Governador Assistente
Sávio Queiroz visita o Rotary Dunas
em nome do Governador Dejarino

29/08/13 – O Médico Fabiano
Magacho toma posse no Rotary
Club de Fortaleza-DUNAS

29/08/13 – O Engenheiro Edízio
Figueiredo toma posse no Rotary
Club de Fortaleza-DUNAS

29/08/13 – Presidente Levi Madeira
lê os currículos de seus afilhados
Fabiano Magacho e Edízio

29/08/13 – Diretor de Protocolo
Júnior Bonfim lê o Compromisso
Rotário seguido por Fabiano e Edízio

29/08/13 – Fabiano Magacho e
Edízio Figueiredo recebem seus
distintivos de Rotary

29/08/13 – Governador Assistente
Sávio Queiroz entregando os
Títulos de Sócios Representativos

29/08/13 – Novo rotariano Fabiano
Magacho fazendo seu
pronunciamento

29/08/13 – EGD Júlio Lóssio nos
brinda com uma belíssima saudação
aos novos rotarianos Fabiano
Magacho e Edízio

29/08/13 – Companheiros Seridião,
Luiziana, Francisca Maria,
Carmélia e Wellington, felizes com
a chegada dos dois novos sócios.

29/08/13 – Companheiro João
Martinez Falqui juntamente com
nosso Governador Assistente Sávio
Queiroz

29/08/13 – Companheira Marilza
juntamente com Fátima Magalhães
que foi bolsista do Rotary nos USA,
convidada do Presidente Levi

29/08/13 – Eneida Madeira e
Francisca Bonfim falam do
andamento do projeto das
Mastectomizadas

29/08/13 – Da esquerda para a direita: Dra. Fátima
Magalhães, companheira Marilza, Presidente Levi,
companheira Eneida, Dra. Nájla Gurgel e Dra. Ana
Nocrato que visitam o Rotary Dunas a convite de Eneida

31/08/13 – Companheiro Roberto Araújo e Presidente do
Dunas participam do Seminário Distrital da Fundação
Rotária e Imagem Pública no auditório do Instituto Aldy
Mentor. Bastante proveitoso e participativo

ESTRUTURA EM AÇO
R. Sotero Vaz da Silveira, 3022 Primavera – Teresina – Piaui

Fone/ fax: (86) 3225-6159
(86) 3232-7503
E-mail: frankf@terra.com.br

WWW.lemonderentacar.com.br

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

Para os Clubes de Rotary preço
diferenciado. Contate-nos!

Fone: (85) 3278-1517
Fortaleza - Ceará
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PROJETOS DO ROTARY CLUB DE FORTALEZA DUNAS
LANÇAMENTO DO PROJETO VISÃO DO ESCOLAR COM TREINAMENTO DE PROFESSORES

Treinamento dos professores no colégio Maria Alice em Fortaleza
No dia 16 de agosto no Colégio Maria Alice o ROTARY CLUB DE FORTALEZA-DUNAS lança o Projeto VISÃO DO
ESCOLAR – Projeto de grande relevância pois 80% dos nossos conhecimentos nos chegam ao cérebro através da visão e
segundo a OMS e comprovada em nossas estatísticas, cerca de 20% das crianças e adolescentes na fase escolar têm alguma
deficiência visual que chegam a lhe prejudicar no rendimento escolar, não raro ficando mesmo reprovadas no ano letivo.
Miopia, astigmatismo e hipermetropia são conhecidos por erros de refração ou ametropias e são os problemas mais frequentes
nestes escolares. Através deste projeto fizemos o treinamento dos próprios professores que irão fazer uma triagem nos 500
alunos da escola de 4 a 12 anos de idade utilizando uma escala de optotipos (Snellen) que irão detectar os prováveis 20% com
problemas visuais e encaminharem para a consulta de vista. Através do Rotary Club de Fortaleza Dunas, estas consultas serão
realizadas no segundo sábado de cada mês, gratuitamente, pelo oftalmologista e rotariano Levi Torres Madeira
(CREMEC:4834; RQE:2865) (Presidente 2013/2014 do Rotary Club de Fortaleza Dunas). Selecionamos o COLÉGIO
MUNICIPAL MARIA ALICE como piloto para desenvolvimento deste projeto por se tratar de uma instituição com alunos
muito carentes. As consultas das primeiras 20 crianças (as que tiverem as maiores dificuldades) já estão agendadas para o dia
14 de setembro e os óculos que certamente serão prescritos, não cruzaremos os braços e iremos sensibilizar a Secretaria de
Educação e Saúde de Fortaleza, rotarianos, empresários do ramo de ópticas e de outros segmentos e todas as pessoas
envolvidas no sentido de concluirmos este projeto entregando os óculos aos mais necessitados. Uma ótima notícia, já
conseguimos 20 óculos completos com as ÓTICAS DINIZ para as primeiras 20 crianças consultadas.
Além do Presidente do clube abrilhantaram este evento com suas participações o Secretário Seridião Montenegro e o
Presidente Eleito 2014/2015 Júnior Bonfim.
O Governador Dejarino Santos Filho que julgou de grande importância e alcance social este projeto e imbuído do espírito de
nosso Lema Rotário VIVER ROTARY, TRANSFORMAR VIDAS, Solicitou ao Rotary Dunas, que se dispusesse a passar a
metodologia e conhecimentos necessários para a realização deste projeto aos clubes do Distrito 4490 que desejarem
implementá-lo.
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PROJETOS DO ROTARY CLUB DE FORTALEZA DUNAS
ANDAMENTO DO PROJETO DE SUBSÍDIOS EQUIVALENTES EM PROL DA ASSOCIAÇÃO
CEARENSE DAS MASTECTOMIZADAS

Responsável pelo projeto companheira Eneida, juntamente com mulheres da associação comprando as
máquinas com recursos do projeto da Fundação Rotária viabilizado pelo Rotary DUNAS
A Associação Cearense das Mastectomizadas (A.C.M.) oferece acolhimento para mulheres pré e pós mastectomizadas
bem como a possibilidade da inclusão dessa mulher mastectomizada de baixa renda em atividades econômicas, nos
setores de produção, comércio e prestação de serviços. O Rotary Club de Fortaleza-Dunas sensibilizado com essas
mulheres que se ajudam mutuamente e participam desta associação e que estão na escala mais excluída da sociedade por
se tratarem de mulheres que além de terem sido retirada uma ou ambas as mamas em virtude do câncer ainda possuem
baixíssimo poder aquisitivo, fez um projeto em parceria com o nosso distrito 4490 (CE-PI-MA), Distrito 3170 (Índia) e
o Rotary Club de Ichalkaranji (India). Neste projeto conseguimos 24.220 dólares (47.713,40 reais). O objetivo deste
projeto é garantir o fortalecimento da A.C.M através da ampliação e modernização da fábrica de confecção de produtos
íntimos especiais por meio da compra de máquinas de costura mais eficientes e modernas. Com aquisição destes novos
equipamentos a Associação vai poder aumentar a sua linha de produção que poderá atender a demanda das mulheres
mastectomizadas de Fortaleza com pretensão de ampliação a todo estado do Ceará, pois a produção deverá ser ampliada
de 500 para 1600 peças por mês, num espaço de tempo de 6 meses, mantendo um excelente padrão de qualidade. Com
certeza a foto acima é histórica pois registra a materialização do sonho de melhorar a qualidade de vida das mulheres
mastectomizadas desta associação com a ocupação e geração de renda adquiridas e a elevação de sua autoestima. Este
projeto foi aprovado ainda na gestão do Presidente Seridião Montenegro (Ano Rotário 2012/2013) e teve ajuda
primordial do nosso sócio honorário Júlio Lóssio (Governador 2006/07 do Distrito 4490).
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DESTAQUES DO MÊS NO DUNAS ROTÁRIO – IMAGEM PÚBLICA
Caro Presidente Levi
Madeira,
Envio foto da entrega do
material que você nos deu
quando da visita ao seu
clube em 01-08-2013.
O presidente gostou muito
do material que foi
repassado para que todos
vissem. Mais uma vez
muito obrigada. Abraços!
Yvaldyne Couto Melo
Arquiteta,
Me. HUM-SEC - RC de
Maringá Novo Centro
Secretária 2013-2014 do
RCMNC
______________________________________________________________________________________________________

Bom dia Caro Presidente
do Rotary Clube de
Fortaleza – Dunas
Levi Madeira.
Por simpatia do
Companheiro Manuel
Cardona, que sabe que
viajo com alguma
frequência para Fortaleza
ele tem-me dado sempre a
conhecer o Dunas Rotário.
E incentivar-me para
visitar o vosso Clube..
Eu acabei de ser Presidente do Rotary Clube de Vila Real, no ano rotário de 2012/2013, e prometi a mim
mesmo visitar no meu mandato o vosso Clube quando estive aí em Fevereiro passado. Por razões de ordem
Profissional infelizmente não me foi possível.
Vou-me deslocar a Fortaleza em férias no período de 18 a 24 de Agosto, e também um pouco em trabalho e
gostaria de poder assistir à vossa reunião e ao mesmo tempo levar para o vosso Clube uma Flâmula e
pessoalmente para o meu Companheiro Presidente uma garrafa de vinho do Porto com o símbolo rotário
engarrafado de propósito para a minha Presidência.
Neste sentido muito gostaria de o conhecer pessoalmente e se possível assistir a uma reunião vossa. Gostaria
ainda de saber qual o dia das vossas reuniões e respectivo local
Na expectativa da sua resposta apresento as minhas saudações Rotárias.
Alberto Borges – Portugal - José.borges@acoreana.pt
José.borges@acoreana.pt
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IMAGEM PÚBLICA - MENSAGENS
Em virtude de recebermos centenas de mensagens do Brasil e Exterior divulgamos aqui as
primeiras que nos chegaram após a publicação do nosso jornal DUNAS ROTÁRIO de Julho
assim como do lançamento do Projeto Visão do Escolar
Agradecemos de coração toda essa energia positiva que recebemos através de tão
motivadoras mensagens! Muito Obrigado!

Dileto Presidente 13/14 Sucesso Total Levi Madeira,
Inicialmente ressalto novamente o trabalho primoroso na confecção determinada deste jornal eletrônico e também em versão
física, que revela seu carinho pelo RCF Dunas. Em segundo, agradeço a atenção de ser privilegiado pelo recebimento pioneiro
do jornal Dunas Rotário, assim como a deferência destacada a pessoa do Governador. Em terceiro, como seu companheiro,
friso a admiração por sua dedicação intensa a este nobre clube de serviço e ao serviço humanitário. Parabéns e conte sempre
com a Governadoria 13/14 ! Amplexos,
Dejarino C Santos Filho - Governador do Distrito 4490 - Ano Rotário 2013/2014

Companheiro Levi Madeira
Parabéns pelo boletim ,de leitura gostosa mostra um clube alegre e com grandes realizações. No ensejo desta manifestação de
agradecimento pela especial gentileza. Votos de continuado êxito e realizações nos trabalhos que o CLUBE vem realizando
sob o seu comando. Sinceramente agradecido. WILLIAM LINHARES - PRESIDENTE DO CLUBE FORTALEZA ESTORIL
- ANO 2013 // 2014

Caro Companheiro presidente Levi,
Escusado elogiar o boletim do RC Dunas. É ele campeão e hors concours. Quero me oferecer para traduzir para o inglês e
difusão nos EUA [sugiro os clubes por onde passei como Team Leader e aqueles por onde você passou nessa mesma condição
de líder]. Essa abertura nos possibilita fazer projetos mistos com aqueles companheiros americanos. Estou às ordens. Abraço
do Freire. Sócio do Rotary DUNAS

Companheiro Levi,
Parabéns pelo belíssimo exemplar do jornal Dunas Rotário guardando para a posteridade os feitos e as obras desse grande
clube de Rotary. As ações falam por si só, e esse clube tem grandes exemplos para serem seguidos. Um grande abraço - SDSRotárias- Regis Muratori

Presidente LEVI MADEIRA
Bom dia! Fantástica a qualidade fotográfica e de informações do seu jornal. A cada edição o RCF DUNAS se supera. Parabéns
a todos. Saudações - Antonio Alderi de Sousa Pereira - Secretário Geral do Distrito 2013/2014 - Distrito 4490 de Rotary
International

Companheiro Presidente Levi Madeira,
Parabenizá-lo pelo seu trabalho realizado para divulgação do Jornal Dunas Rotário, ora nos remetido, edição eletrônica, é
pouco, muito pouco mesmo, singularmente, por sabermos do seu devotamento a Rotary International, sempre voltado para uma
melhor interação entre os rotarianos, despertando o ideal de SERVIR, através da amizade e companheirismo. Parabéns ao
Rotary club de Fortaleza - Dunas por seu abnegado trabalho e, singularmente, pelas ações comunitárias deste clube. Um pedido
: se possível, gostaríamos que nos remetesse a foto conjunta dos presidentes dos clubes rotários de Fortaleza, quando da
solenidade de posse, no último dia 12 de julho corrente, para colocá-la no Guia dos Rotarianos. Obrigado. Atenciosamente,
João Gonçalves Filho (Bosco)

Parabéns , companheiro Levi.
A marca do RC DUNAS é o dinamismo de seu Presidente. Saudações rotárias. Théo Basto.
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Fico muito feliz quando conseguimos envolver os Generais do Exército Rotário nas missões humanitárias. Parabéns ao Rotary
Club de Fortaleza- Dunas, ao Presidente Levi Madeira, Seridião Montenegro e Júnior Bonfim pela bela ação! 13/14 Sucesso
Total ! Dejarino Santos Filho – Governador
Meu Caro Presidente LEVI,
Parabéns pelo DUNAS ROTÁRIO ( já de julho de 2013). Parabéns também pelo Projeto em Parceria com o D. 3170 da India.
É assim que se faz ROTARY. Você é um exemplo não só de Rotariano, mas também de Presidente, como sempre muito
atuante. Um Grande Abraço
JOSÉ HÁTERAS - Governador ano 99/00 D. 4490 (ano em que você foi meu importante Governador Assistente).

Caro Companheiro Levi,
Grato pelo envio do jornal Dunas Rotário. Espero que, enquanto presidente, concretize todos os seus projetos. Saudações,
Carlos Manique PORTUGAL.

Caro Levi,
Molte grazie per il Bollettino mensile del tuo Club e tanti Auguri per il tuo impegno come Presidente 2013-14. Un caro saluto,
Diego Satta
Rotary Club Ozieri (Sardegna-Italia)

Prezado Presidente LEVI MADEIRA,
Sua administração está sendo marcada pela visibilidade de imagem publica que o ROTARY CLUB FORTALEZA DUNAS
está dando a sociedade civil. Parabéns...Conte sempre conosco!! Joelma Santos – 1ª Dama do Distrito 4490

Ilmo, Presidente Levi Madeira,
A Casa da Amizade de Fortaleza parabeniza este gesto grandioso do Rotary Club de Fortaleza Dunas, sendo encabeçado por
você companheiro. Adriana Mendonça - Presidente 2013-2014 - Casa da Amizade de Fortaleza

Caro Presidente e prezado amigo,
Lamentei profundamente não ter comparecido ao lançamento do Projeto Visão do Escolar. Peço desculpas, pois pela minha
viagem, fiquei sem noção da data do evento, e também o feriado do dia anterior nos confundiu um pouco. Com as minhas
sinceras desculpas e os meus parabéns pelo sucesso que foi o evento conforme o Seridião nos relatou com entusiasmo.
PARABÉNS. UM ABRAÇO! Sds Rotarias! LUIZIANA ESTEVES

Caro, Levi,
É sem duvida uma AÇÃO de grande valia para estas crianças que estão iniciando seus conhecimentos e a visão é muito
importante para evitar as evasões que ocorrem por todo o Brasil. Acho que o Rotary no Brasil deveria levantar esta bandeira e
o RC Fortaleza Dunas seria a mola propulsora. Avante Levi! Avante RC Dunas. Abraços - Emerson Muniz de Almeida - RC
Fortaleza Praia.

Parabéns meu querido Presidente Levi!
Quiçá tivéssemos tantos outros Presidentes com esse AMOR à Instituição e ao trabalho rotário! De qualquer modo vamos
fazendo a nossa parte.
Um abraço - Joelma Santos - 1a Dama do Distrito

Parabéns, Levi! Obrigada por sua dedicação! Essas crianças lhe são/serão gratas com certeza.
Abs! Nadja G S DUTRA Montenegro, D.Sc. – Rotary Dunas
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Ilmo, Presidente Levi Madeira,
A Casa da Amizade de Fortaleza parabeniza este gesto grandioso do Rotary Club de Fortaleza Dunas, sendo encabeçado por
você companheiro. Adriana Mendonça - Presidente 2013-2014 - Casa da Amizade de Fortaleza
Boa tarde Dr Levi,
É com muita satisfação que participamos de seu projeto em face do nobre objetivo de ajudar ao próximo e fazer a nossa parte
para que tenhamos uma sociedade mais justa e solidária. As Óticas Diniz também possui seus projetos sociais, embora não
divulgue muito (Marketing Social) - Participaremos nos próximos meses da Campanha VISÃO SOLIDÁRIA das ÓTICAS
DINIZ, campanha nacional que reverte parte dos lucros da empresa em ações beneficentes. Estamos juntos, conte conosco.
Fico no aguardo dos receituários para a confecção dos 20 óculos doados.
Atenciosamente, Helton Vidal - Diretor das Óticas Diniz Fortaleza/CE - e-mail: helton.vidal@oticasdiniz.com.br

Companheiro Levi,
Os óculos são muito importantes. Agora, mais importante é o seu coração generoso que, com o seu esforço e conhecimento que
Deus lhe deu, você se dispõe a "Dar de si antes de pensar em si". Parabéns. Dantas. - Rotary Club Fortaleza Oeste.

Caro Levi esse projeto tem tudo para ser revolucionário e vitorioso em todos os sentidos, em especial para divulgar a imagem
publica de Rotary. Somente um "homem de visão" como você, poderia ser, autor, diretor e presidente ao mesmo tempo desse
maravilhoso projeto, que vai levar a população carente de Fortaleza a ver melhor. Parabéns pelo belo trabalho realizado até
aqui. Acredito que muito mais será feito!
Atenciosamente,
Pedro Ivo de Carvalho Viana - Governador 2012/2013

Meu Caro Companheiro e Amigo Presidente LEVI,
Lí a matéria publicada no Caderno ZOEIRA, do DN. Parabéns pela belíssima iniciativa.
Um Grande Abraço - Háteras Governador ano 99/00 D. 4490

MENSAGENS PELO FACEBOOK

Marilza Pessoa Sim!!! Vamos juntos. Entendemos a sua competência e o seu talento. Você faz acontecer com sua humildade e
perseverança. Por isso me associei junto ao Rotary Club de Fortaleza Dunas e me proponho a acompanha-lo nesta jornada.
____________________________________________________________________________________________
Klefer Gaspar Concordo com vc quando disse no final que este projeto Visão do Escolar trará grandes benefícios para estas
crianças! Acredito neste trabalho porque em tudo que vc se propõe a fazer , faz com muita dedicação e para vencer. Sua gestão
com certeza será de grandes conquistas, conhecedora que sou do seu caráter e empenho! Parabéns amigo Levi Madeira.Nesse
momento que nossa classe médica passa por uma fase tão delicada , vejo em atitudes como a sua uma luz no fim do túnel para
trazer dias melhores!

Silvia Gomes Parabéns Dr. Levi, mesmo longe do maranhão sua estrela continua e sempre vai brilhar por onde vc passar .....
tenho orgulho de ser sua amiga..... saudades!

Samia Sá Militão
Parabéns compº Levi Madeira e demais compºs e compªs do RCF Dunas pela iniciativa.

Joelma Santos
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Parabéns por motivar os companheiros do RC Dunas a abraçar projeto tão bacana! Parabéns!

Angele Martins
Se todos fizessem um pouco pelos que precisam, o mundo seria bem diferente! Parabéns!

Rochelly Williana
Parabéns Dr Levi... Fazendo o bem, sem olhar a quem..

Henrique Vasconcelos Parabéns , jóia.

Wilmer C P Prado Wilmer O exemplo é o início de uma metamorfose na consciência de cada um. Parabéns ! Que dentro da
capacidade de cada Rotariano, apoiemos tão significante atitude.

Itamar Dias Fernandes Parabéns, meu valente e estudioso colega, Levi. A visão, ao assumir a postura bípede, o homem que
até, então, buscava a fêmea atraído por seu cheiro, sua libido sexual não acabou no olfato, mas, passou a ser maior na visão!
Sobre o aprendizado, indiscutivelmente, é de ultra importância. Sucesso!

Leda Targino MUITO SUCESSO É O QUE DESEJO AO DR.LEVI...
______________________________________________________________________________________________________

O Rotary Club de Fortaleza-DUNAS agradece a grande gentileza de seus patrocinadores em tornar
possível a edição impressa deste jornal mensalmente em papel de alta qualidade. Além de impresso
o Dunas Rotário chega a milhares de rotarianos e não rotarianos do Brasil e exterior!
Obrigado aos nossos queridos leitores que não só recebem e lêem o DUNAS ROTÁRIO, mas têm a
delicadeza de enviar seus comentários o que nos deixa muito felizes!
Só tenho uma palavra: OBRIGADO!
Fortaleza-CE, 02/09/2013

Levi Torres Madeira
Presidente 13/14 do Rotary Club de Fortaleza-DUNAS

Iluminação automotiva halógena, HID e LED
Iluminação ambiente em LED
Comunicação visual e sinalização em LED
Nosso site: www.dgmelet.com/loja
MercadoLivre: www.dgmelet.com/ml

CONTATO
David D.G.Martinz
daviddgm@gmail.com

(85) 8774-3772
(85) 9966-2433

