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Companheiras e companheiros,
O Rotary Club de Fortaleza Dunas se preparou para
receber com muita alegria o Governador Dejarino Santos
Filho e a sua esposa Joelma, 1ª dama do distrito 4490, dia 26
de setembro de 2013, às 20h00min no salão Meireles do
Eneida e Levi
Ideal Clube. Foi uma reunião belíssima e repleta de emoções.
Como todo evento de sucesso se fez necessário uma prévia organização. À tarde eu
juntamente com a presidente da Comissão de imagem Pública Luiziana Esteves fomos até o
local checar tudo nos mínimos detalhes, som, projeção, microfones sem fio, bandeiras,
decoração etc.
O Casal Governador acompanhado da filha Ana Clara chega pontualmente às 19:30
dando o bom exemplo do horário. A mesa da presidência foi composta com o Presidente
Levi ao centro e à sua direita o Governador Dejarino, 1ª Dama Joelma, dama rotária Arlete e
seu esposo Governador 2006/2007 Júlio Lóssio e à esquerda do presidente o Governador
Assistente Sávio Queiroz, dama rotária Valéria, seu esposo Governador 1999/2000 José
Háteras e José Anízio, Grão Mestre da Maçonaria do Grande Oriente e companheiro do
Dunas. Após a abertura da reunião e execução do Hino Nacional conduzido pela
companheira Nadja Glheuca, fizemos nossa auto-apresentação.
Nesta reunião muito especial foi inaugurado o púlpito do Rotary Dunas; demos
posse a 8 novos companheiros, já totalizando 12 novos associados neste ano rotário
passando para 40 sócios e uma ampliação de 40% no quadro associativo; entrega de 4 títulos
Paul Harris, Todos os Rotarianos Todos os Anos com doação de 100 dólares à Fundação
Rotária por cada companheiro totalizando 5.200 dólares doados em setembro pelos
companheiros do clube; Apresentado pelo presidente os 3 principais projetos em
desenvolvimento pelo clube: Projeto Visão do Escolar mostrando as fases de treinamento
de professores que fizeram a triagem nos 500 alunos do colégio Maria Alice em Fortaleza,
atendimento das crianças com consulta de vista e confecção dos óculos doados pelas óticas
Diniz e mostrado o emocionante vídeo com o fundo musical “Coração de Estudante”
deixando todos sensibilizados e alguns com lágrimas nos olhos ao perceberem o quanto o
Rotary está mudando para melhor a vida de centenas de crianças; O Projeto das
Mastectomizadas aonde o clube em parceria com o distrito 3170 da Índia e Fundação
Rotária conseguiram US$ 24.220 dólares e mudaram a vida de 500 mulheres carentes e sem
mama que fora retiradas devido a câncer, fornecendo equipamentos para uma fábrica de
próteses mamárias e outros produtos deixando-as auto sustentáveis; Apoio ao Recanto do
Sagrado Coração aonde companheiros do clube se juntam a outras pessoas de bem e se
dedicam fazendo refeições a centenas de pessoas de rua que não tem abrigo nem o que
comer. Mostramos o quanto nosso clube tem sido matéria nos jornais, TV, internet e o nosso
jornal mensal DUNAS ROTÁRIO que mensalmente é impresso e na versão eletrônica chega
ao mundo projetando positivamente a Imagem Pública do Rotary.
Muitas outras ações foram mostradas e a frase que mais marcou a noite foi quando
o Governador Dejarino na sua motivadora apresentação assim disse: “Ainda bem que vim
nesta Visita Oficial ao Dunas com 86 dias, pois se deixasse para o final do ano rotário teria
que passar muitas horas aqui para poder ver o tanto que o ROTARY CLUB DE
FORTALEZA DUNAS está fazendo”.
Depois da apresentação brilhante de nosso Governador, em nome do clube o
Presidente Levi lhe deu um presente e sua esposa Joelma ganhou um lindo buquê de flores da
primeira dama do clube e também rotariana Eneida Madeira. Em seguida em clima de festa foi
servido o jantar! VISITA OFICIAL DO GOVERNADOR, inesquecível! Sucesso Total!

Um abraço, Levi Madeira - Presidente

11 – Marta Mônica (esposa de Edízio Figueiredo)
12 – Fernanda (esposa de Roberto Araújo)
15 – Bárbara Freire
21 – Nadja Glheuca
22 – Roberto Araújo
Na pessoa da companheira Nadja Glheuca (aqui na foto com seu esposo e companheiro Gilberto
Montenegro), parabenizamos a todos os aniversariantes de outubro desejando-lhes muita saúde e paz!

SETEMBRO DE 2013

Nº DE REUNIÇÕES = 04 / NÚMERO DE SÓCIOS = 40 / FREQÜÊNCIA = 96,87%
Dólar Rotário de outubro de 2013 = R$2,31

ROTARY CLUB DE FORTALEZA DUNAS RECEBE CERTIFICADO DE
CLUBE AMIGO DA JUVENTUDE DO DISTRITO 4490

No dia 18 de setembro no Instituto Aldy Mentor o Presidente do Rotary Dunas Levi Madeira participa da
abertura do Seminário Rotary & Juventude e recebe das mãos do Governador Dejarino e do companheiro
Carlos Eduardo Paz, Presidente da Comissão Distrital da Juventude, o Certificado válido como
cumprimento da meta de apoio da Juventude da Menção Presidencial.

OUTUBRO: MÊS DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS
No mês de outubro, os Rotary Clubs são incentivados a dar ênfase a esta importante Avenida de Serviços,
sendo uma oportunidade para iniciar atividades com duração de um ano que variam desde a discussão de
tópicos rotários até a implementação de programa de reconhecimento a projetos comunitários.

Os Serviços Profissionais priorizam:
- Aderência e promoção dos mais altos padrões éticos em todas as ocupações.
- Reconhecimento do valor de todas as ocupações, não apenas as dos rotarianos.
- Uso de habilidades profissionais para atender a necessidades da comunidade.

NOTÍCIAS - ROTARY DUNAS - FIQUE POR DENTRO
02/09/13 – Rotary Dunas envia relatório do mês de agosto e per capta distrital de setembro no valor de R$256,00 ao
Governador do Distrito 4490, Dejarino Santos Filho e para a tesouraria do distrito.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/09/13 – Reunião muito interessante, dinâmica, com brilhante Informação Rotária “SÍMBOLOS NACIONAIS”
apresentada em data show pela companheira Nadja Glheuca. Tivemos também uma palestra “CRECHE DO IDOSO”
apresentada pela enfermeira Dra. Nájla Gurgel e pela médica geriatra Dra. Ana Nocrato. Visitaram-nos o companheiro
Emerson Muniz e a Mônica, esposa do companheiro Edízio Figueiredo. Foram entregues os recibos dos companheiros
TODOS OS ROTARIANOS TODOS OS ANOS os quais doaram 100 dólares para a Fundação Rotária. Nesta reunião
foi distribuído o nosso jornal DUNAS ROTÁRIO de agosto de 2013 conforme previsto no Plano de Atividades do
Rotary Dunas.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/09/13 – Reunião do Conselho Diretor às 19h com as presenças do Presidente do clube Levi Madeira, do Secretário e
Presidente Anterior Seridião Montenegro, do Diretor de Protocolo e Presidente Eleito Júnior Bonfim, da 2ª Tesoureira
Luiziana Esteves e do companheiro convidado Roberto Araújo. Foram debatidos e abordados vários temas de interesse
do Rotary Dunas.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/09/13 – Reunião ordinária às 20h focada na brilhante palestra do companheiro Francisco Raimundo que é
Psicanalista com o tema: As Fontes do Prazer e do Sofrimento em Freud e no final recebeu um Certificado das mãos da
companheira Matusahila Santiago pela palpitante palestra que foi bastante participativa com as intervenções e perguntas
dos companheiros do clube. Foi dado instruções sobre a próxima Visita Oficial do Governador Dejarino agendada para
o dia 26 de setembro de 2013 no salão Meireles do Ideal Clube às 20h
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/09/13 – Sai a versão eletrônica da CARTA MENSAL do Governador Dejarino, linda, enxuta, informativa e com
cobertura completa de todas as ações dos clubes do distrito 4490 e com duas matérias sobre nosso clube o que nos
deixou muito felizes e mais ainda motivados.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/09/13 – Numa grande ação do Rotary Club de Fortaleza-Dunas fizemos o atendimento das 20 primeiras crianças do
Projeto Visão do Escolar. O atendimento das consultas foi realizado na Clinica de Olhos do presidente do clube e
participaram desta ação os companheiros João Falqui, Júnior Bonfim, Francisca Bonfim, Seridião Montenegro, Eneida
Madeira e Levi Madeira. Foi emocionante para os rotarianos observarem as crianças chegando com grande déficit de
visão e já conseguirem enxergar perfeitamente durante a consulta. Todas elas já saiam da consulta e entravam numa sala
anexa e seus óculos já eram aviados pelas Óticas Diniz e logo estarão recebendo para terem um melhor desempenho
escolar tendo sua visão corrigida.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/09/13 – Nesta reunião o companheiro Júnior Bonfim apresentou brilhante palestra com o tema: O Tripé Mágico do
Rotary e o Presidente Levi Madeira apresentou em slides o atendimento das primeiras 20 crianças do Projeto Visão do
Escolar. Tivemos a visita de 4 convidados que tomarão posse na Visita Oficial do Governador: Daniel Monteiro, José
Carvalho, Reinaldo Steremberg e Yara Steremberg que se mostraram sensibilizados com as ações do Rotary Dunas
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26/09/13 – Aconteceu o momento mais esperado do presente ano rotário: A Visita Oficial do Governador Dejarino e de
sua esposa a primeira dama do distrito 4490 Joelma juntamente com a filha do casal Ana Clara. Nesta reunião que
depois se transformou em assembleia, houve a inauguração do púlpito do Rotary Dunas, entrega de 4 títulos Paul Harris,
posse de 8 novos companheiros, entrega dos botons “FIRST CLASS” por cumprimento da meta de cada rotariano do
clube doar US$ 100 dólares para a Fundação Rotária, apresentação das metas do clube e apresentação do Governador.
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FATOS E FOTOS QUE MARCARAM O ROTARY DUNAS EM SETEMBRO

05/09 – Companheira Marilza, 2ª
Diretora de Protocolo, assumiu com
brilhantismo a função nesta reunião

05/09 – Companheira Nadja
apresentando a Informação Rotária
sobre os Símbolos Nacionais

05/09 – Companheiros na platéia
atentos a esta importantíssima
Informação Rotária aprofundada

05/09 – Eneida entrega Certificado
às palestrantes Dra. Ana Nocrato e
Dra Nájla Gurgel (Creche do Idoso)

05/09 – Companheiros João Falqui, Gilberto Montenegro, Freire de Sena,
Maria Mapurunga e Cleto Montenegro exibem os recibos enviados pela
Fundação Rotária agradecendo os 100 dólares que doaram a esta Fundação.

05/09 – Companheiro Emerson
Muniz da Evidence Turismo fala de
um pacote a Dubai (85) 9983-0199

12/09 – Matusahila entrega ao
companheiro Francisco Raimundo
certificado pela brilhante palestra
das mãos de

12/09 – Companheiros Francisco Raiundo, Luiziana Esteves, Francisca
Bonfim, Júnior Bonfim e Pedro Cabral exibem os recibos enviados pela
Fundação Rotária agradecendo os 100 dólares que doaram a esta Fundação

19/09 – Tesoureira do clube Eneida
Madeira solicita a visita dos
companheiros à tesouraria

19/09 – Presidente da Comissão de
Projetos Humanitários Francisca
Bonfim participou do atendimento
das crianças do Projeto Visão do
Escolar e se disse emocionada

19/09 – Companheiro João Falqui
que participou ativamente do
atendimento destas 20 primeiras
crianças viu ao vivo como este
projeto beneficiará tantos escolares

19/09 – Daniel, José Carvalho,
Reinaldo e Yara assistem à reunião do
Dunas e aceitam o convite do
Presidente de se tornarem cidadãos do
mundo ingressando no Rotary

19/09 – Júnior Bonfim recebe das
mãos do Governador Assistente
Sávio Queiroz e do Presidente o
Certificado pela brilhante palestra:
O Tripé Mágico do Rotary

05/09 – Gilberto Montenegro
entrega o Certificado pela palestra à
companheira e esposa Nadja

Dr. Levi Madeira
Oftal mologista
CREMEC:4834 / RQE:2865
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PROJETO VISÃO DO ESCOLAR
ATENDIMENTO COM CONSULTA OFTALMOLÓGICA DAS PRIMEIRAS 20 CRIANÇAS EM 14 DE SETEMBRO DE 2013

Numa grande ação do Rotary Club de Fortaleza-Dunas foi feito o atendimento das 20 primeiras crianças do Projeto Visão do
Escolar que está sendo desenvolvido por este clube de Rotary. O atendimento das consultas foi realizado gratuitamente na
Clinica de Olhos Levi Madeira e participaram desta ação os companheiros João Falqui, Júnior Bonfim, Francisca Bonfim,
Seridião Montenegro, Eneida Madeira e Levi Madeira. Foi emocionante para os rotarianos observarem as crianças chegando com
grande déficit de visão e já conseguirem enxergar perfeitamente durante a consulta. Todas elas já saiam da consulta e entravam
numa sala anexa e seus óculos já eram aviados pelas Óticas Diniz que gentilmente doaram estes primeiros 20 óculos. Logo estarão
recebendo seus óculos para terem um melhor desempenho escolar com sua visão corrigida. Responsável pelo atendimento das
consultas: Dr. Levi Madeira, Oftalmologista, CREMEC: 4834, RQE: 2865 e Presidente do Rotary Club de Fortaleza-Dunas.

Recepção da clinica lotada pelas 20 crianças que serão
atendidas e por seus pais além da coordenadora do colégio
Gorete e pelos rotarianos Eneida, João Falqui e Levi Madeira

A criançada agradece ao Rotary Dunas pela oportunidade
que lhe dá de corrigir sua visão e poder continuar estudando
com muito melhor desempenho. A felicidade era visível.

Rotarianos Seridião
Montenegro e João Falqui
participaram desta ação

Os companheiros Júnior
Bonfim, Francisca Bonfim e
Falqui dando total apoio.

Eneida auxilia a cada
criança que era avaliada
inicialmente no autorrefrator

Oftalmologista e presidente
Levi Madeira vai atendendo
cada uma com gentileza

Em seguida cada criança era
avaliada no refratômetro e
prescrita os seus óculos

Avó de uma das crianças
beneficiadas dá entrevista e
agradece ao Rotary Dunas

Após a consulta cada criança
era dirigida a outra sala para
aviar seus óculos

Crianças muito felizes
agradecem a esta ação
humanitária do Rotary
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Fone/ fax: (86) 3225-6159
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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

PROJETO DAS MASTECTOMIZADAS
COMPANHEIROS DO ROTARY DUNAS ENTREGAM OS EQUIPAMENTOS À ASSOCIAÇÃO DAS MASTECTOMIZADAS

Com a intenção de melhorar a qualidade de vida das cerca de 500 mulheres quer formam a Associação Cearense
das Mastectomizadas, o Rotary Dunas faz 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.
Nesta ação do Rotary Club de Fortaleza Dunas de entrega dos equipamentos, que aconteceu no dia 21 de
setembro de 2013, estavam presentes além de algumas das mulheres mastectomizadas, os rotarianos: Levi
Madeira (Presidente do clube), Júlio Lóssio (Presidente Distrital da Fundação Rotária), Eneida Madeira
(Coordenadora deste projeto), Seridião Montenegro (Secretário do clube), Luiziana Esteves (Comissão de Imagem
Pública), Edgar Nakano (Comissão Quadro Associativo), Francisco Raimundo (Comissão da Fundação Rotária),
Daniel Monteiro (Jornalista que tomou posse no clube dia 26 de setembro). Este projeto foi iniciado na gestão do
Presidente 2012/2013 Seridião Montenegro e deixou aquelas mulheres muito felizes e agradecidas ao Rotary.

EGD Júlio Lóssio (Presidente Distrital da
Fundação Rotária) é entrevistado durante
a solenidade de entrega dos equipamentos
e ressalta que isso é Viver Rotary e
Transformar Vidas, fazendo ações como
esta que farão a diferença na vida
destas mulheres

Eneida Lustosa Madeira (Sócia do Rotary
Dunas e Coordenadora deste projeto) dá
entrevista e mostra na televisão o
funcionamento de uma das seis máquinas
adquiridas neste belíssimo projeto que deixou
estas mulheres extremamente felizes e com
melhores perspectivas para o futuro

Foto panorâmica mostrando os rotarianos
presentes, algumas das mulheres da
associação e os vários equipamentos
adquiridos neste projeto do Rotary Dunas
viabilizado pela Fundação Rotária e com
grande ajuda do sócio honorário do Dunas
Júlio Lóssio.

Maria Nilda Mendes Almeida presidente
da Associação Cearense das
Mastectomizadas agradece em entrevista
ao Rotary por esta belíssima ação
humanitária que transformará suas vidas

A costureira da Associação, Francisca, que é
mastectomizada bilateralmente, mesmo em seu
sofrimento fica muito feliz e agradece ao Rotary
Dunas que está agindo para melhorar a vida de
tantas pessoas

Rotarianos que estiveram participando de
mais uma ação do Rotary Dunas: Edgar e
sua esposa Juliana, Júlio Lóssio, Luiziana
Esteves, Eneida, Francisco Raimundo,
Presidente Levi Madeira e Daniel

VISITA OFICIAL DO GOVERNADOR DEJARINO SANTOS FILHO EM 26/09/2013

A mesa da presidência foi composta com o Presidente Levi Madeira ao centro e à sua direita o Governador Dejarino, 1ª dama Joelma, dama
rotária Arlete e seu esposo Governador 2006/2007 Júlio Lóssio e à esquerda do presidente o Governador Assistente Sávio Queiroz, dama
rotária Valéria, seu esposo Governador 1999/2000 José Háteras e José Anízio, Grão Mestre da Maçonaria do Grande Oriente do Brasil

Todos cantam o Hino Nacional
acompanhando a compª Nadja

Diretor de Protocolo Júnior
Bonfim faz bonito na sua pasta

Edgar Nakano conduz o
cerimonial de posse de 8 sócios

Oito novos sócios são
admitidos no Rotary Dunas

Empossado Reinaldo Steremberg
classificação: Óticas

Empossado Cilas Ferreira
classificação: Móveis Fabricação

Empossado Antônio Nilder,
classificação: Bancos Públicos

Empossada Ana Cynthia, class:
Administração de Empresas

Presidente prepara uma
surpresa para o Rotary Dunas

Empossado Daniel Monteiro,
classificação: Jornalismo

Empossada Yara Steremberg
classificação: Enfermagem

Bertosi, Seridião, Levi e Júnior
Bonfim inauguram o púlpito

Empossado José Carvalho,
classificação: Engenharia Civil

Empossada Antônia Teixeira,
classificação: Enfermagem

Plenária lotada e participativa

VISITA OFICIAL DO GOVERNADOR – MAIS LANCES FOTOGRÁFICOS

TODOS OS ROTARIANOS TODOS OS ANOS – META CUMPRIDA NA VISITA DO GOVERNADOR
Foto histórica mostra que todos os sócios do Rotary Dunas doaram 100 dólares para a Fundação Rotária e recebem o boton “FIRST CLASS”
Além desta campanha o Presidente do clube doa 2 mil dólares para a Fundação Rotária e adquire 4 Títulos Paul Harris presenteando com um título a
sua esposa Eneida, a sua primeira afilhada deste ano Marilza e o Presidente da Comissão da Fundação Rotária Francisco Raimundo

Fabiano Magacho lê o currículo
resumido do Governador Dejarino

Roberto Araújo faz a saudação
ao Casal Governador

Presidente Levi Madeira faz a
apresentação das metas do clube

Governador Dejarino nos traz
uma belíssima mensagem

Interagindo com a plateia o
governador estimula o EGD
José Háteras a falar de Rotary

Governador 2006/07 Júlio Lóssio
recebe homenagem do clube pelo
apoio a nossos projetos

Óticas Diniz sendo
homenageada pelo apoio ao
Projeto Visão do Escolar

Companheiros Paul Harris
Marilza, Levi, Eneida e
Francisco recebendo seus títulos

Governador Dejarino coloca o
boton “First Class” no
Presidente Levi Madeira

Governador Dejarino e 1ª dama
Joelma cumprimentam o
Presidente Levi e Eneida

Francisco Raimundo recebendo
o Título Paul Harris das mãos
do Governador Dejarino

Marilza Pessoa muito feliz com
seu Título Paul Harris entre o
Governador e a 1ª dama Joelma

Momento em que Eneida
coloca o distintivo em seu
afilhado Reinaldo Steremberg

Casal Governador Dejarino e
Joelma muito feliz com as
realizações do Rotary Dunas

Rotariana e 1ª dama do clube
oferece um buquê de flores à 1ª
dama do distrito Joelma

Presidente Levi Madeira
agradece a Visita Oficial do
Governador e lhe presenteia

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 agosto/13
Nosso muito obrigado pelo carinho e incentivo que recebemos de cada um de nossos leitores!
Boa tarde, Presidente Levi!
Primeiro obrigada por sua presença no Seminário Conjunto, sábado! Entendo que a forma de
desenvolver-me como voluntário, nada mais é do que o reflexo da minha vida pessoal e
profissional... Por isso admiro essa sua disciplina e acredito que seja em todos os âmbitos de sua
vida. Quiçá tivéssemos tantos outros Presidentes tão comprometidos! Parabéns, por ser uma pessoa
assim, por isso sucesso em tudo o que se propõe a fazer!
Obrigada pela sua pronta cooperação! Um abraço. Joelma Santos – 1ª dama distrito 4490
Companheiro Levi,
Parabéns pelo jornal Dunas Rotário. Mais uma vez inovando e trazendo conteúdo relevante para ao
Clube e ao Rotary. Estou em dívida e gostaria de perguntar a possibilidade de depositar os patrocínios
na conta do Rotary? Bem como as mensalidades. Abraços - Edgar – Rotary Dunas
Dileto General Presidente Levi,
Cada vez que leio o Dunas Rotário fico mais encantado com o trabalho humanitário e companheirismo
que é desenvolvido por esse querido clube. Melhor notícia você não poderia ter me dado quando
anunciou que em julho deu posse a duas novas rotarianas, (Marilza Pessoa e Maria Mapurunga) e
agora em agosto a mais dois novos associados(Fabiano Magacho e Edízio Figueiredo), atingindo sua
meta distrital. Menor alegria não foi quando tenho ciência que 13 companheiros já aderiram a
Campanha Distrital para tornar o RCF Dunas FIRST CLASS, assim agradeço imensamente aos
companheiros que já aderiram e doaram 100 dólares para a FR : 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. Conto
com seu empenho e dedicação para alcançarmos mais essa meta. Amplexos, Dejarino C Santos Filho Governador do Distrito 4490 - Ano Rotário 2013/2014
Meu Caro Companheiro e Amigo LEVI, (Presidente do R.C. de Fortaleza DUNAS )
Recebi e li seu JORNAL " DUNAS ROTÁRIO ". Parabéns pelos Projetos: 1- Visão Escolar, iniciado em
16/08/2013 e 2 - Projeto de Subsídios Equivalentes em Prol da Associação Cearense das
Mastectomizadas.
Um Grande Abraço! José Háteras Gov. Ano 99/00, do Distrito 4490.
Prezado amigo e companheiro Levi mais uma vez parabéns pelo trabalho maravilhoso que você vem
desempenhando como presidente do Dunas. Dizem os mais antigos que um Clube tem a cara do
Presidente, nesse caso, o Rotary Club Fortaleza Dunas, tem também os olhos e o coração do seu
Presidente Levi Madeira.
Atenciosamente, Pedro Ivo de Carvalho Viana - Governador 2012/2013.
Obrigado pelo Jornal. É sempre um prazer lê-lo, pois sempre se supera na linguagem, nos temas e na
apresentação gráfica. Nestes próximos dias do mês pretendo visitar o seu Rotary pra ver de perto a
atuação dessa liderança. Abraços para todos esses nobres companheiros. Lino
Prezado Companheiro,
Agradeço a remeça do Jornal Dunas Rotário Ago/13. Saudações - José F. Rocha

Grata Companheiro Levi,
Pela atenção, pela deferência em nos colocar três vezes no Boletim do clube e pela cessão dos direitos
do Projeto Visão Escolar, contemplado neste boletim. Parabéns por uma gestão tão profícua.
Estou repassando o Boletim Dunas aos companheiros do Clube
Um grande abraço a todos.
Yvaldyne Melo – RC Maringá – Novo Centro
Ilmo. Presidente
Sua dedicação é retratada a cada folha do Jornal Dunas Rotário, o servir também reina neste club de
Rotary.
O lema do ano rotário 2013-2014 "Viver Rotary, Transformar Vidas" gira através da roda denteada em
seus projetos.
Parabéns!

Adriana Mendonça
Presidente 2013-2014
Casa da Amizade de Fortaleza
Bom dia Meu Querido Presidente!
Estou retornando apenas hoje pelo fato dos preparativos e viajem para o Instituto Rotary em Foz do
Iguaçu.
Primeiro, mais uma vez parabenizo o companheiro pelo jornal maravilhoso que vemos claramente, a
cada mês se supera, não só pelo jornal em si, mas mais ainda pelo lindo trabalho social que o RC Dunas
vem fazendo! Sem contar todo o contexto que é claro e objetivo informando tudo o que aconteceu
durante o mês com aquele clube.
Depois agradecer o carinho para comigo, colocando no jornal meu aniversário e com o Governador,
ressaltando com importância a visita deste ao clube.
Parabéns por esse amor na forma de fazer as coisas, seja na vida pessoal, profissional, rotariana...
Enfim na sua vida como um todo. Essa energia faz toda diferença!
Um abraço.
Joelma
=
Nobre Presidente do Rotary Dunas companheiro Levi Madeira, é louvável a sua brilhante atuação em
liderar, administrar, motivar e trabalhar em prol de um mundo melhor, parabéns a você e a todos os
sócios que fazem o Rotary Dunas.
Jacques Costa - Presidente 2013-2014
Rotary Club de Fortaleza Mucuripe
=
Danniel Monteiro Vejam a importância desta iniciativa: Eu descobri aos 16 anos que sofria de
ambliopia (“olho preguiçoso”. É a causa mais freqüente de perda visual monocular durante a infância e
em adultos jovens). Infelizmente, só descobri quando não havia mais estímulos a serem feitos na região
cerebral responsável pela decodificação da imagem. Se tivesse realizado um exame de rotina, ainda na
infância, como o trabalho feito por vocês, talvez ou certamente teria recuperado a visão do olho parcial
ou total. Por isso, vejam a importância deste honroso projeto. Parabéns Dr. Levi Madeira.

