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Companheiras e companheiros,
Já vencemos um terço de nossa gestão 13/14 e quase
todas as metas de nosso Plano de Atividades já foram
cumpridas o que é motivo de grande orgulho para
todos os companheiros e companheiras que fazem o
Eneida e Levi
Rotary Dunas.
No dia 28 de novembro mais uma meta será atingida que é a realização
de uma reunião interclube e já temos confirmada a participação do Rotary Club
de Fortaleza Edson Queiroz.
Assumimos o clube com 30 sócios e com a intenção de entregarmos ao
Presidente 2014/2015 Júnior Bonfim, em 1º de julho de 2014 com 50 sócios.
Nestes quatro meses se desligaram três companheiros, mas em compensação
já admitimos 12 e assim estamos com 39 associados. Faltam, portanto 11
sócios para que cumpramos este desafio que será facilmente atingido se cada
um de meus amigos e companheiros se empenhar em indicar um afilhado e
conto muito com esta participação de todos em prol do crescimento global do
Rotary International.
Estamos na campanha de arrecadação de alimentos para doarmos ao
Reacanto do Sagrado Coração no dia 9 de novembro de 2013. Já temos uma
grande quantidade e continuamos estimulando aos amigos rotarianos ou não a
se empenharem nesta nobre ação humanitária.
No dia 4 de outubro, em clima de festa, fomos entregar os óculos das
primeiras 20 crianças beneficiadas com o Projeto Visão do Escolar que está
tendo grande repercussão na comunidade e na imprensa projetando a Imagem
Pública do Rotary. No dia 19 de outubro, atendemos com consulta de vista
mais 20 crianças do Colégio Maria Alice e assim já foram beneficiadas as 500
crianças daquele colégio, pois em todas foi feito triagem da acuidade visual e
nas quarenta encontradas com deficiência visual, todas já foram consultadas.
Em breve iremos entregar os óculos destas últimas crianças os quais foram
gentilmente doados pela Óptica Visare cujos proprietários são nossos
companheiros Reinado Steremberg e Yara em parceria com os laboratórios
Essilor. Em virtude das férias que se aproximam, no próximo semestre
selecionaremos outro colégio para levarmos este benefício que tem mudado a
vida de tantas crianças.
Neste mês demos uma entrevista na radio Verdes Mares no programa
do Paulo Oliveira e enquanto falávamos de nossas ações vários ouvintes
ligaram, entre eles, o empresário Paulo Sérgio Quezado, informando que
gostaria de ajudar doando 50 armações para o Projeto Visão do Escolar. Uma
semana depois fui ao seu estabelecimento (Multi Posto) e tive a grata
satisfação de ser muito bem recebido e voltei com as 50 armações que
seguramente farão a diferença para melhor na visão de mais 50 estudantes.
Companheiro (a)s do Rotary Dunas e de outros clubes de Rotary,
amigos não rotarianos, vamos juntos darmos as mãos e sentir no nosso
coração que vale muito a pena VIVER ROTARY, TRANSFORMAR VIDAS.
Saudações Rotárias,

Levi Madeira – Presidente do Rotary Club de Fortaleza Dunas

22 – José Anízio Araújo
29 – José Freire de Sena
Na pessoa do companheiro Freire de Sena (aqui na foto com sua esposa
Lúcia), parabenizamos a todos os sócios e familiares que aniversariam
em novembro, desejando-lhes muita saúde e felicidades!
OUTUBRO DE 2013

Nº DE REUNIÇÕES = 04 / NÚMERO DE SÓCIOS = 39 / FREQÜÊNCIA = 89,73%
Dólar Rotário de novembro de 2013 = R$2,20

CARTA DE UM ROTARIANO
Em 26 de setembro de 2013, na Visita Oficial do Governador Dejarino, José
Carvalho Oliveira, Engenheiro Civil, toma posse e uma semana depois nos
envia esta carta!
Companheiro e Presidente do Rotary Club Fortaleza Dunas Levi Madeira e
estimados companheiros:
Foi fundamental depois de tantos anos em que recebi os primeiros convites para ingressar em Rotary nos anos
de 1978 em Poços de Caldas minas Gerais inclusive no Lions achei naquela época que não era oportuno não
tinha amadurecimento para tais responsabilidades, mas ingressei na maçonaria porque foi a maçonaria quem
me criou,e ajudou me a formar para escola da vida; Sinto-me muito honrado de ter iniciado nesse Clube
Rotariano para dar minha contribuição social e fraterna aos menos favorecidas porque quem passou pela vida
as amarguras de não ter onde dormir e até onde comer, e encontrou ombros amigos que acolheram tem que
reconhecer que sua vida não é só sua é para servir sempre! A estrada da tua felicidade não parte das pessoas
e das coisas para chegar a ti; parte de ti em direção aos outros.
Vós sois o sal da Terra; e, se o sal for insípido,com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se
lançar fora e ser pisado pelos homens (Jesus Cristo).
Colocar em ação as nossas capacidades e talentos, oferecendo o melhor de nós mesmos nas tarefas e
situações em que estivermos envolvidos, seja no campo profissional, social, familiar ou espiritual.
Ter boa vontade para com as pessoas que cruzam nosso caminho, sobretudo a de temperamento difícil; e boa
vontade para situações adversas que desafiam a nossa capacidade de superação. Muitos querem uma vida
melhor, mas não se tornam pessoas melhores. Esse é o nosso objetivo de VIVER ROTARY E TRANSFORMAR
VIDAS.
Quem dá o bem é o primeiro beneficiado, quem acende uma luz é que se ilumina em primeiro lugar.
Eu acredito no sol mesmo quando não ilumina, eu acredito no amor mesmo quando não o sinto, eu acredito
em Deus mesmo quando permanece calado.
Caríssimo companheiro Presidente Levi Madeira, companheiras e companheiros, muito obrigado por fazer parte
dessa nova família Rotariana. QUEM NÃO VIVE PARA SERVIR. NÃO SERVE PARA VIVER!

José Carvalho Oliveira

NOTÍCIAS - ROTARY DUNAS - FIQUE POR DENTRO
03/10/13 – Reunião dedicada à Informação Rotária aprofundada e para isto convidamos a co-chairman do Programa de
Intercâmbio de Jovens Samia Militão para dar uma palestra sobre este programa e fez isto com brilhantismo e ainda trouxe
três intercambistas: Ysaline Lebaccon (França), Andrés Quiñones (México) e Viktoria Hicss (Áustria) que falaram de suas
experiências neste intercâmbio. Nesta reunião tivemos ainda os visitante: companheiros Militão, Clenilton e Luzia Medeiros
do RCF Praia, Wellington Malta (que prometeu tomar posse no Dunas em 12 de dezembro próximo) e os estudantes Sara
Martins e Jhonatan Dantas.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/10/13 – Comitiva do Rotary Dunas formada pelo Presidente Levi Madeira, tesoureira Eneida Madeira e pela funcionária
das Óticas Diniz Sílvia, vai até o colégio Maria Alice e em clima muito festivo entregam os óculos para os 20 primeiros
alunos beneficiados com o Projeto Visão do Escolar. Foi emocionante ver a alegria das crianças agora enxergando o que antes
não viam.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/09/13 – Inicialmente às 19h tivemos a reunião do Conselho Diretor e que decidiu alguns pontos importantes para o Rotary
Dunas e em seguida ás 20h demos inicio à nossa reunião ordinária sendo que o ponto alto foi a belíssima e eficiente palestra
(O SOROBAN NO ENSINO/EDUCAÇÃO – MODELO PARA O BRASIL) do nosso companheiro Edgar Nakano,
Engenheiro formado pelo ITA, que deu um show, fazendo cálculos mentais na velocidade da luz! Anunciamos a intenção de
fazermos um Interclubes com os clubes de área de nosso Governador Assistente Sávio Queiroz: Dunas, Edson Queiroz,
Estoril e Mucuripe. Lançamos a campanha para arrecadarmos alimentos não perecíveis entre os sócios nos meses de outubro e
novembro para entregarmos no dia 9 de novembro no Recanto do Sagrado Coração. Tivemos a presença engenheiros Bártyra
e Luiz Marques Zúniga (casal convidado da companheira Yara), Pastores Edson e Nelson (convidados do companheiro
Fernando Montenegro) e Mônica (esposa do companheiro Edízio).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/10/13 – Reunião de trabalho das comissões aonde foi apresentado na comissão de Projetos Humanitários o andamento dos
3 principais projetos do clube: Associação das Mastectomizadas, Visão do Escolar e Recanto do Sagrado Coração. Vários
companheiros trouxeram alimentos para a campanha do clube em prol do Recanto e foi mostrado que já recolhemos até a
presente data uma grande quantidade de alimentos e foi sugerido pelos companheiros que no dia da entrega 9/11 possamos
fazer outras ações como barbeiros, vacinação, etc.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/10/13 – Aconteceu nesta manhã de sábado o segundo atendimento das consultas de vista de mais 20 crianças do Projeto
Visão do Escolar na Clinica Levi Madeira e todas elas foram encaminhadas para uma sala em anexo aonde a ÓPTICA
VISARE em parceria com a fábrica de lentes ESSILOR doaram todos os óculos desta segunda etapa. Teve delicioso e farto
café da manhã também oferecido pela Óptica Visare. Presentes os companheiros: Reinaldo e Yara (proprietários da Óptica
Visare), João Falqui (que muito ajudou no atendimento), os companheiros Seridião Montenegro e Luiziana (que aproveitaram
para levar 30kg de arroz para a nossa campanha), Eneida Madeira (que ajudou muito na organização) e o presidente Levi
Madeira (que realizou as consultas). Além das crianças e pais vieram também a diretora do colégio Maria Alice (Cristiane) e a
coordenadora (Gorete)
24/10/13 – Reunião de companheirismo aonde os companheiros foram convidados e mostrar seus dons artísticos. O
presidente LEVI MADEIRA iniciou declamando um cordel sobre as realizações do Dunas até agora e em seguida,
MATUSAHILA SANTIAGO, de forma elegante e dentro do espírito da reunião, contou “CAUSOS”, em forma de piadas;
JOAO FALQUI, descontraído, contou uma piada associada a sua atividade empresarial: corretor de seguros; ENEIDA
MADEIRA, deu sua contribuição narrando uma “ESTÓRIA” sobre um jovem padre que pela primeira vez foi rezar uma
missa e ao constatar a existência de um só fiel na igreja sentiu-se decepcionado e passou a lamentar-se para esse fiel, um
homem caboclo, pobre materialmente, porém de uma sabedoria de vida que ao contar-lhe uma sábia parábola deixou grande
lição ao jovem padre. Participaram, também, da noitada bucólica os companheiros: Yara Steremberg recitando uma bela
poesia de Shakespeare; Marilza Pessoa cantando música da Paula Fernandes; Daniel Monteiro recitou um pensamento sobre o
silêncio, uma espécie de parábola, e Reinaldo Steremberg contou uma piada sobre sogra, não a dele, claro.

Dr. Levi Madeira
Oftal mologista
CREMEC:4834 / RQE:2865
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GENTILEZA
Pequenas ações que podem ajudar no crescimento de uma empresa
Wellington Malta
Na década de 80, no Rio de Janeiro um cidadão chamado José Datrino mais conhecido como Profeta Gentileza,
resolveu espalhar pelo país a ideia de que a Gentileza ia salvar a humanidade, e ele pintava muros, viadutos com
mensagens do tipo: “O homem do futuro é o homem gentil” e percorria as ruas do Rio de Janeiro com uma
indumentária branca, e barba longa, além da pregação, distribuía mensagens que ele mesmo escrevia. E o que
vemos hoje no mercado, é que Gentileza não gera só Gentileza, ela também gera bons negócios e lucros.
A empresa Americana Trend Watching, especializada em tendências de consumo, já profetizou que há uma tendência cada vez maior de
consumidores que preferem produtos de empresas que tratam o cliente pelo lado humano, e respeitam seus valores, enfim agem pelo
coração, e isto tem encantado os clientes.
No Brasil já há uma empresa que se especializou em Gentileza Corporativa, chama-se SGEC, (Sr. Gentileza Educação Corporativa) e deverá
aparecer outras, já que o assunto tem despertado interesse em todos os seguimentos do mercado, independente do tamanho da empresa. As
ações de gentileza melhoram o relacionamento dos funcionários, e consequentemente o ambiente de trabalho, e o crescimento da
produtividade. Pessoas tratadas com gentileza, envolvem também outras, e isto tem um lado muito positivo na parte emocional, pessoas
bem tratadas e felizes produzem mais e melhor.
Recentemente uma empresa criou a Moeda da Gentileza, entregou a 50 cliente um brinde e a moeda, onde a empresa sugeria 50 gentilezas, e
pedia que o cliente fizesse pelo menos uma, o resultado foi surpreendente, o Face Book da empresa bombou com as fotos que os clientes
postaram com as gentilezas cumpridas, clientes que ganharam a moeda e o brinde, e outros que resolveram participar, numero que chegou a
4 mil.
Comece aplicando a gentileza no ambiente de trabalho, algumas dicas :
• Cumprimente carinhosamente todos os colegas de trabalho, um simples “Olá” “Como Vai ? “ “Bom Dia” já muda o ambiente
• Esteja sempre acessível aos colegas, faça-o saber que pode sempre contar com você. Ensine o que sabe a um colega que não sabe,
divida o conhecimento.
• Seja solidário com um colega que tem muitas tarefas a fazer, se estiver disponível ajude-o no que for possível.
• Se um colega está passando por um momento difícil, reúna um grupo e tente ajudar, mesmo que você não diga nada, mas uma mão
e um ombro amigo nessa hora, conforta muito, lembre sempre que as pessoas são movidas a sentimento e emoção
• Saiba ouvir, seja tolerante nunca interrompa quem está falando, talvez seja esse o maior gesto de gentileza.
• Peça desculpas quando errar, e também saiba desculpar os outros, ressentimentos e mágoas, , alem de fazerem mal a saúde,
estragam o bom relacionamento e azedam o ambiente de trabalho.
• Palavras como : “Por gentileza” Por favor” Com licença” “Muito Obrigado” devem ser pronunciadas varias vezes ao dia.
• Vale sempre aquela máxima: Faça com os outros aquilo que gostaria que fizessem com você.
O desumano corre, corre diário das grandes cidades, algumas vezes embrutecem as pessoas, e isso faz com que muita gente sinta falta da
delicadeza, que o profeta tanto pregava, comece a mudar hoje, aplique a Gentileza na sua empresa, alem de melhorar a vida, vai ajudar a
empresa a crescer mais. Aposte nisso.
Wellington Guilherme Cavalcanti Malta – Já foi Presidente do Rotary Club de Fortaleza e em 12 de dezembro de 2013 tomará posse no
Rotary Club de Fortaleza-DUNAS

____________________________________________________________________________________________
CARO AMIGO PRESIDENTE LEVI,

Mais uma vez quero cumprimentá-lo pelo trabalho dedicado e incansável que vem realizando à frente do
Rotary Club de Fortaleza Dunas, em face do grande alcance social dos projetos Visão do Escolar, de
modernização da indústria de próteses mamárias na Associação Cearense das Mulheres Mastectomizadas
Toque de Vida, que tem como benfeitora e madrinha a companheira Eneida Madeira e que conta com a
assistência profissional voluntária do nosso companheiro Francisco Raimundo, no campo da psicologia
clínica, e em favor do Recanto do Sagrado Coração, que procura responder ao grande desafio do
combate à fome de pessoas marginalizadas como os Moradores de Rua de Fortaleza, alvo da Campanha
de doação de alimentos não perecíveis e dos almoços mensais, com a participação dos abnegados
companheiros Junior e Francisca Bonfim, João Falqui e seus familiares, mas que atua também no campo
da solidariedade, àqueles infelizes que não tem sequer um teto para se abrigar, levando-lhes a palavra
amiga e o incentivo à recuperação da auto-estima a pessoas tão esquecidas pela área de assistência social
do Estado e do Município.
Ontem, Presidente, ao ouvir sua entrevista às 07h:30 no Programa Paulo Oliveira da Rádio Verdes Mares, fiquei orgulhoso e feliz por ter
trabalhado na criação e fundação do Rotary Club de Fortaleza Dunas. Esse era o clube de Rotary com que eu sempre sonhara, voltado para o
companheirismo, mas principalmente para a melhoria das condições de vida dos menos favorecidos. Nosso clube, embora bastante novo,
com pouco mais de dois anos, já é citado como exemplo de dinamismo e de atuação em prol da redução da pobreza e da desigualdade social
extrema. Sem dúvida alguma, o Rotary Dunas está na vanguarda da mudança de mentalidade, saindo do imobilismo para a ação, não
individual, mas conjunta, de todos os seus membros.
A divulgação da imagem pública do Rotary International, que resulta das ações sociais desenvolvidas pelo Rotary Dunas, corresponde à
minha expectativa de ver esse novo clube realizando um intenso trabalho social que servirá de exemplo para tantos quantos desejem
transformar essa vida de incertezas, de agressões, de banditismo, de falcatruas, de bandalheiras e de humilhações para as classes menos
favorecidas, num mundo melhor onde impere a solidariedade e o amor ao próximo.
Parabéns pela liderança que você exerce entre os companheiros e pela divulgação de nossas ações sociais, que servirá como sementes
lançadas nas terras férteis da consciência dos homens de boa vontade, a fim de que, unidos, possam viver Rotary e transformar vidas.
Um abraço, Seridião Correia Montenegro – Presidente 2012/213 do Rotary Dunas e atual Secretário do clube

FATOS E FOTOS QUE MARCARAM O DUNAS EM OUTUBRO/2013

03/10/13 – Companheira Samia Militão ministra
brilhante palestra sobre Intercâmbio de Jovens e
trás três intercambistas: Ysaline Lebaccon
(França), Andrés Quiñones (México) e Viktoria
Hicss (Áustria). No final da sua apresentação
Samia recebe um certificado de reconhecimento

03/10 – Compº Antônio Nilder, arquiteto,
bancário e estudioso de gastronomia, num ato de
grande gentileza nos presenteia com deliciosa
sobremesa: Macarrone. Trouxe duas caixas
feitas por ele mesmo e de tão gostoso foram
todos rapidamente saboreados

10/10/13 – Engenheiro e companheiro Edgar Nakano ministra brilhante
palestra no Rotary Dunas: O Soroban no Ensino/Educação – Modelo para O
Brasil e aqui recebe o certificado das mãos do presidente Levi Madeira

03/10 – Tivemos ainda neste dia a visita ilustre
de Wellington Malta que já foi presidente do
Rotary Club de Fortaleza e nos prometeu ser
admitido no Rotary Dunas em 12 de dezembro,
data em que ministrará uma palestra no clube
com o tema: Avanços na Eletrônica

10/10/13 – Comº Edízio é 100%
pois ainda não faltou a nenhuma
reunião aqui com a esposa Mônica

10/10/13 – Compº Nilder mais uma
vez presenteia ao Rotary Dunas
com deliciosa torta de sobremesa.

17/10/13 – Lançamos a campanha do Rotary DUNAS para arrecadarmos alimentos que serão doados ao RECANTO DO SAGRADO CORAÇÃO e
agradecemos a extrema gentileza de companheiros rotarianos, amigos pessoais, colegas médicos e todos que sensibilizados estão doando e doando muito e de
coração! Em 10 dias de campanha já recebemos centenas de quilos de alimentos e entregaremos estes alimentos no dia 9 de novembro, saindo do Harmony
Medical Center às 10h. Todos estão convidados para neste dia irmos lá levar nossa solidariedade. Veja na foto o quanto já arrecadamos! Doe você também!

24/10/13 – Reunião de companheirismo aonde os companheiros: Matusahila, Daniel, Yara, Falqui, Marilza, Reinaldo e Eneida contaram “causos”,
declamaram poesias, cantaram, contaram piadas e o presidente Levi Madeira declamou seu cordel com o tema: Rotary Dunas Fazendo Acontecer!

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

PROJETO VISÃO DO ESCOLAR – ENTREGA DOS ÓCULOS

As crianças do Colégio Maria Alice recebem o Presidente do Rotary
Club de Fortaleza DUNAS em clima de festa, pois já estiveram
antes com ele no treinamento dos professores em agosto, na
consulta de vista em setembro e agora com alegria recebem a
comitiva do Rotary Dunas que foi composta também pela tesoureira
Eneida e pela Sra. Silvia, funcionária das Óticas Diniz que nos
acompanhou para os ajustes.

As crianças não paravam de sorrir e agradecer, e juntamente com a
comitiva do Rotary Dunas e diretores do colégio posaram para a
nosso foto oficial.

A companheira Eneida Madeira fez a entrega do primeiro óculos à
criança Carlos Levi Marques, acompanhada de Silvia, da diretora
do colégio, Cristina, e da coordenadora Gorete. E assim fomos
entregando a cada criança os seus óculos e a alegria delas e de seus
pais era contagiante, todos emocionados agradecendo ao Rotary,
lembrando-nos assim o lema de RI neste ano: Viver Rotary,
Transformar Vidas!

As crianças beneficiadas nesta primeira etapa do projeto Visão do
Escolar: Treinamento dos professores, consultas de vista e
recebimento de seus óculos.

MENSAGEM ENVIADA PELA ORIENTADORA EDUCACIONAL
Colégio Maria Alice
Caríssimo Dr. Levi
ROTARY DUNAS - PROJETO VISÃO DO ESCOLAR - Quando lhe procurei para buscar ajuda para uma criança que claramente
tinha problemas de visão e estava sendo prejudicada na escola, arrisquei levar um "não", mas para mim valeria à pena, só por tentar. Para
meu alívio, recebi um "sim" e para minha satisfação, um "sim" que se multiplicou. Os caminhos da vida me levaram a uma pessoa
"grande" de coração generoso e de uma luz muito especial. Mas como foi feliz chegar a essa pessoa! Quando recebi sua ligação sobre a
viabilidade da extensão do PROJETO VISÃO DO ESCOLAR - ROTARY DUNAS a toda a escola, minha esperança cresceu. Quando
soube que as crianças fariam suas consultas oftalmológicas, foi grande a minha alegria. Quando vi que as crianças também receberiam
seus óculos, fiquei deslumbrada. Quando vi, hoje 04.10.2013, as crianças receberem seus óculos, acreditei que o sonho pode ser real.
Acreditei no poder da ação; Acreditei que quando se tem compromisso e vontade de ajudar, grandes benefícios podem ser levados
às pessoas que precisam. Conheci o trabalho do ROTARY DUNAS e seu poder de transformação. E vejo também que dentro do Rotary
existem pessoas que investem em ações positivas no campo social e que são significativas para a sociedade. Hoje, senti uma felicidade e
uma satisfação indescritível. Muito obrigada a Deus, ao Dr. Levi, ao ROTARY DUNAS e às Óticas Diniz e Óptica Visare.
Um grande abraço,
Maria Gorete Pinheiro Dantas de Oliveira
ORIENTADORA EDUCACIONAL - COLÉGIO MARIA ALICE

ROTARY DUNAS - PROJETO VISÃO DO ESCOLAR
Na manhã de sábado, 19 de outubro de 2013, dando continuidade ao atendimento do Projeto Visão do
Escolar, mais 20 crianças com deficiência visual foram beneficiadas com sua consulta de vista. Rotarianos,
pais, as 20 crianças e diretoras do Colégio Maria Alice estava presentes! A Óptica Visare em parceria com a
fábrica de lentes Essilor doaram com muita gentileza os óculos de cada criança desta segunda etapa do
projeto! As consultas foram realizadas pelo presidente do Rotary Dunas e médico Levi Madeira. Participaram
desta ação do ROTARY DUNAS os companheiros Reinaldo Steremberg e Yara (proprietários da Óptica Visare
e que também ofereceram delicioso café da manhã), Seridião e Luiziana, João Falqui e Eneida Madeira.

Numa belíssima ação do Rotary Dunas atendemos mais 20
crianças do Projeto Visão do Escolar na Clinica Levi
Madeira com a participação de vários rotarianos do Dunas

Companheiros do Rotary
Dunas estava felizes em
participar desta grande ação

Os companheiros Reinaldo
Steremberg e Yara ofereceram
delicioso café da manhã

Exame de fundo de olho para observar alterações de nervo
óptico, vãos e retina e repórter da Fun TV entrevistando Dr.
Levi para saber os detalhes de como é o exame oftalmológico.

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
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Foi um clima de festa e as crianças e pais estava visivelmente
felizes e agradecidas ao Rotary. Aqui o repórter Robson
Ribeiro da Fun TV entrevista o presidente Levi Madeira

Refração computadorizada e
criança auxiliada pelos
compºs Seridião e Luiziana

Exame de refração no
Greens com pai da criança
ao lado vendo o exame

Todos os óculos prescritos foram gentilmente doados pelos
companheiros Reinaldo Steremberg e Yara (companheiros do
Dunas e proprietários da ÓPTICA VISARE)

RECONHECIMENTOS
Diletos Membros da Família Rotária,
É com extraordinária satisfação que comunico a todos que o nosso distrito
avança como nunca e corresponde ao nosso pleito de implementação
contínua de doações à Fundação Rotária, assim, vejo o quanto os clubes
têm se empenhado em efetivarem suas doações, onde tivemos o imenso
prazer de anunciar mais um clube FIRST CLASS - o Rotary Club Fortaleza
Dunas que é capitaneado pelo casal proativo Levi Madeira e Eneida.
Compartilho ainda o novo Ranking de doações, oportunidade que parabenizo ao clube mais antigo do
Ceará, onde nesse ano rotário completará 80 Anos e mostra a todo o distrito 4490 sua consciência, falo
do Rotary Club Fortaleza (Clube Ouro) liderado pelo Presidente Paulo Accioly que já doou nesse
ano rotário U$$10.000,00 e onde temos no mesmo clube o primeiro companheiro Major Donnor
do Distrito nesse ano rotário, trata-se do Companheiro Tarcísio Porto; saúdo também o Rotary
Club Fortaleza Centenário (Clube Prata) na pessoa da Presidente Marne Lins o qual já doou nesse
ano rotário U$$ 5.400,00,e o Rotary Club Fortaleza Dunas que atingiu a doação de U$$ 5.185,72 na
pessoa do Presidente Levi Madeira; assim, nosso reconhecimento a todos esses por terem
conquistado o pódio das doações até o presente momento. Lembro que a meta continua, e,
pessoalmente gostaria de vê-los novamente liderando esse Ranking, pois, hoje, vocês são exemplos
da liderança em doação para Fundação Rotária para todo o Distrito 4490.
Grande alegria também em compartilhar o reconhecimento também com os Governadores
Assistentes Euler Pontes (Ouro), Sávio Queiroz (Prata) e Walter Torquato (Bronze) os quais estão
conseguindo entusiasmar os clubes de suas áreas a doarem, porém, vejo que Governadores
Assistentes ainda não implementaram toda a liderança, e, outros saíram do pódio, dessa forma
desafio-os para que potencializem toda sua capacidade de liderança rotária em prol desse projeto,
e, por via de conseqüência, em prol dos projetos humanitários da Fundação Rotária.
Dejarino C Santos Filho - Governador do Distrito 4490 - Ano Rotário 2013/2014
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Prezado Governador Dejarino Santos Filho e 1ª Dama Joelma
Nós do Rotary Club de Fortaleza-Dunas agradecemos a este CASAL GOVERNADOR que não mede
esforços para projetar nosso distrito no meio rotário e também na comunidade. Agradecemos pelo
espaço que temos recebido assim como os demais clubes do distrito. Espaço na Carta Mensal, para
divulgação das ações e projetos que cada um tem desenvolvido. Ficamos muito felizes em ver nossos
projetos VISÃO DO ESCOLAR, PROJETO DAS MASTECTOMIZADAS e APOIO AO RECANTO DO
SAGRADO CORAÇÃO, tudo muito bem mostrado, com fotos e com legendas, mostrando como é
gratificante VIVER ROTARY E TRANSFORMAR VIDAS.

Levi Madeira – Presidente do Rotary Club de Fortaleza-DUNAS

IMAGEM PÚBLICA - MENSAGENS
Meu Caro Companheiro e Amigo, Presidente LEVI,
Agradeço a remessa do BOLETIM do RC do Fortaleza-DUNAS. Muito bom ,como sempre retratando o eficiente
Serviço Rotário desse Clube, tão bem presidido por você e realçado por ocasião da VISITA OFICIAL, do Casal
Governador DJARINO E JOELMA, juntamente com sua filha ANA CLARA, EM EXCELENTE jANTAR, no Ideal
Clube. As posses de oito novos companheiros, bem demonstram a força de sua liderança e da Eneida. Parabéns.
Um Grande Abraço - José Háteras e Silva Governador ano 99/00 D. 4490
Caro amigo Levi
Parabéns pelas matérias, principalmente, às relacionadas com os projetos do clube e com a visita do governador, O
Dunas Rotário tem sua cara dinâmico e motivador; Abraços, Julio Lossio
Mais uma vez agradeço ao Co Presidente Levi Madeira a gentileza de enviar o Jornal Dunas Rotário. Impecável.
Preciso. Conciso. Precioso. Parabéns! Um forte abraço a todos os companheiros do RC Fortaleza Dunas. Yvaldyne
Melo
Caro Levi, molte grazie del vostro Bollettino mensile che leggo sempre con piacere. Buon lavoro per la tua Presidenza e
sempre "Viva il Rotary"! Un abbraccio, Diego (Past President Rotary Club. Ozieri - Sardegna (Italia)
Estamos duplamente felizes com as atividades e projetos sociais do Rotary Club Dunas que vem ao longo de sua
vida,ainda embrionaria em Rotary, dando exemplos de como se pode fazer acontecer com a efetiva participação de todos.
Como todo clube tem a cara do seu Presidente, eu diria com muita ênfase que o Rotary Club Dunas tem uma visão
fantástica e uma administração ainda melhor. Parabéns e muito sucesso. Pedro Viana – Governador 2012-2013 do
Distrito 4490
Vila Real, 14-10-2013
Queridos Amigos e Companheiro Presidente Levi. Desejos de boa saúde e sucessos profissionais para todos vós.
As iniciativas do vosso RC não páram… Parabéns e que continuem sempre a beneficiar a vossa comunidade com tantos
apoios. Como vão os meus Amigos EGD Jimmy e Esposa Carminha? Ele gostou do livro que o Companheiro José
Borges lhe levou? É para ver se vêem a Vila Real ver tudo isso in loco.
Abraços amigos da Helena e do vosso Manuel Cardona (Portugal).
Companheiro Levi
E a admiração continua, cada vez +....... Bravo!!!!!
Maria Esteves
Companheiro Levi Madeira.
Agradeço pela gentileza. É sempre muito bom acompanhar o sucesso do Rotary. Pergunto: vc recebeu o nosso
informativo de julho-agosto?
Um abraço. Théo Basto.
Prezado Companheiro
Parabens por mais uma edição do DUNAS ROTÁRIO. Como os dois anteriores, muito noticioso,e com ótima
apresentação. Nosso abraço, extensivo aos demais colaboradores
Carlos Pires Ferreira e Hyedda
Rotary Club de Fortaleza
Parabéns, companheiro Levi Madeira, pelas iniciativas que transmitem-nos o orgulho de ser rotariano.
Saudações rotárias.
Théo Basto. Presidente RCF OESTE/2013-2014
Queremos parabenizar à todos companheiros e companheiras do Rotary DUNAS pelo belíssimo Projeto Visão do
Escolar e dizer da nossa imensa satisfação de estarmos fazendo parte desta família e poder contribuir, em um segundo
momento, com o total sucesso deste Projeto. Acreditamos que inúmeras vitórias virão pela frente. Contém conosco!
Um abraço
Yara e Reinaldo Steremberg

IMAGEM PÚBLICA - MENSAGENS
Companheiro Levi Madeira,
Parabéns ! Parabéns ! O Companheiro é um verdadeiro rotariano, na sua concepção maior, sempre encontrando
alternativas no SERVIR. Parabéns é o mínimo que podemos dizer-lhe extensivo ao seu Rotary Club Dunas, eivado de
Companheiros que se compartilham no SERVIR, NO DAR DE SI SEM ANTES PENSAR EM SI. Esteja "intimado"para
uma palestra, acreditamos que não, mas um testemunho para o nosso clube de suas experiências em ações comunitárias.
Vamos acordar uma data, se Deus quiser. A matéria anexa será inserida para a Carta Mensal IV - Outubro 2013.
Obrigado. Amanhã, já estaremos remetendo para Expressão Gráfica os arquivos da mesma para impressão gráfica.
Antes, certamente, pessoalmente, passaremos para o Companheiro a Edição Eletrônica. Para uma sua leitura algumas
matérias anexas. Abraços, João Gonçalves Bosco – RCF Leste
Meu Caro Presidente LEVI MADEIRA,
Acabo de receber a informação da nova CAMPANHA HUMANITÁRIA DO ROTARY DUNAS, em favor do
RECANTO DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS. Parabéns por mais esse SERVIÇO ROTÁRIO.Conte conosco. Um
grande abraço, José Háteras ( Gov. 99/00 D. 4490 )
"MUITA GENTE SABE QUE EXISTE ROTARY. MAS NEM TODOS SABEM O QUE O ROTARY FAZ ".
Que grande verdade ! Hoje, pela manhã, ouvimos pela Rádio Verdes Mares, programa do Radialista Paulo Oliveira, uma
materialização da afirmativa acima. O nosso Companheiro Levi Madeira, presidente do Rotary Club Dunas, de maneira
objetiva, compreensível para qualquer leigo no assunto, deu ampla explanação das ações comunitárias empreendidas em
sua gestão rotária, singularmente, no desdobramento do PROJETO VISÃO ESCOLAR, seu alcance social, junto,
inicialmente, a 500 crianças, e próprio da filosofia de RI : servir aos mais carentes da sociedade. Evidente que, no início
de sua explanação, sinteticamente, disse o que era ROTARY INTERNATIONAL, destacando-se a nossa Governadoria
atual do Distrito 4490 de RI, na figura do Governador Dejarino Santos Filho. Isto é fazer e ser rotariano. Parabenizemos
o Companheiro Levi Madeira extensivos ao seu quadro associativo. Obrigado, em nome do Rotary Club Leste e nosso
pessoal. Atenciosamente, João Gonçalves Bosco – RCF Leste
Meu querido Presidente Levi Madeira, boa tarde!
Como fico feliz com seu entusiasmo e motivação para fazer o bem!
Sou grata por vc ser Presidente no ano rotário em que Dejarino é Governador, pois comungamos do mesmo entusiasmo e
vontade de servir! Obrigada, obrigada mesmo, pelo lindo e eficiente trabalho que vc tem feito à frente do RC DUNAS e
em especial junto aos mais necessitados. Um abraço grande. Joelma

FACEBOOK
Leda Targino Parabéns Dr. Levi por ser um presidente atuante, com idéias brilhantes fazendo com que Rotary Fortaleza
Dunas cresça cada vez mais. Parabéns por mais esse exemplar referente ao mês de setembro elaborado com tanto esmero
!!!Parabéns a todos participantes do Rotary Club Fortaleza Dunas !!!
Júnior Bonfim Parabéns, Presidente Levi Madeira! Seu empenho na edificação positiva da Imagem Pública do Dunas é
algo digno de registro! Sucesso total!
Mazé Serra No momento que Dr. Levi assumiu a presidência do Rotary Club Fortaleza - Dunas , abraçou com
entusiasmo suas ações beneméritas mostrando com isto que além de um bom profissional, Dr. Levi é também um
humanista. Parabéns Dr. Levi terei sempre a honra de acompanhar os acontecimentos do Jornal DUNAS ROTÁRIO.
Álvaro Lima Assisti a sua entrevista, hoje pela manhã, no programa Paulo Oliveira da Rádio Verdes Mares. Como
sempre, você projetou a imagem pública do Rotary com objetividade, eloquência, e raro brilhantismo. Mais uma vez,
meus sinceros parabéns!
Joelma Santos Dá pra ver o quanto você se sente feliz, Levi Madeira, em proporcionar o bem a essas crianças! E a
FUNTV sempre apoiando os lindos projetos do Rotary, como esse do RC DUNAS. Obrigada pelo seu serviço humanitário!

