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Levi e Eneida

Novembro foi o quinto mês deste ano rotário e
um mês de grandes realizações para o nosso querido
Rotary Club de Fortaleza Dunas levando o bem para
comunidades carentes, participando da II Feijoada do
distrito 4490, promovendo interclubes e restituindo a
visão de muitas crianças.

Por decisão de nosso conselho diretor e apoiado em plenária do clube,
decidimos fazer uma campanha de arrecadação de alimentos para doarmos ao
Recanto do Sagrado Coração local abençoado que capitaneado pela irmã Inês e vários
voluntários acolhem moradores de rua e dependentes químicos lhes dando noções de
civilidade e alimentação. Contamos com rotarianos, amigos do Facebook e pacientes
de nossa clinica e arrecadamos em 30 dias mais de 500 kg de mantimentos não
perecíveis e dia 9 de novembro uma comitiva do Dunas foi ao Recanto Sagrado
entregar as doações e fomos recebidos com muita alegria e gratidão. Visitamos as
suas dependências e lá almoçamos. Foi fantástica a experiência e o Presidente 201213 do Rotary Club de Vila real, Alberto Borges e mais dois amigos enviaram R$600,00
e com esta doação compraremos mais alimentos e levaremos. Obrigado companheiros!
No dia 24 de novembro nosso clube participou adquirindo 18 ingressos e se fez
presente na II Feijoada do Distrito 4490 com a adesão de vários clubes e cujos
recursos foram destinados a projetos humanitários e erradicação da pólio no mundo.
No dia 28 de novembro o Rotary Dunas cumprindo mais uma de suas metas,
promoveu um maravilhoso INTERCLUBES juntamente com o Rotary Edson Queiroz e
Estoril presididos respectivamente pelos companheiros Délio Pinheiro e William
Linhares e assistidos pelo Governador Assistente Sávio Queiroz. A participação foi
excelente e cada presidente falou das atividades de seu clube. Tivemos a palavra do
companheiro Sávio Queiroz que falou da alegria de ver estes clubes reunidos,
debatendo e crescendo juntos. Finalizando esta belíssima reunião conjunta, tivemos a
honra de apreciar a palestra “MOTIVAÇÃO” tão brilhantemente ministrada pelo
companheiro Délio Pinheiro. O companheirismo entrou noite adentro.
O dia 29 de novembro foi simplesmente emocionante, pois fomos entregar os
óculos das crianças do Colégio Maria Alice que foram consultadas no segundo
atendimento do Projeto Visão do Escolar e fomos recebidos no auditório pelas
crianças cantando a música de Ivan Lins “Depende de nós, quem já foi ou ainda é
criança, que acredita ou tem esperança, quem faz tudo por um mundo melhor...”
leram mensagens, uma professora agradeceu ao emprenho do Rotary Dunas na
promoção do bem, declamando uma poesia composta exclusivamente para este dia.
Estes óculos foram doados pelas Ópticas Visare dos companheiros Reinaldo e Yara e
pela empresa Essilor que forneceu lentes de altíssima qualidade. Nosso muito
obrigado a estes importantíssimos parceiros a quem recomendamos os seus serviços.
Meus amigos e amigas, estamos nos aproximando do Natal e desejamos a
todos vocês e seus familiares um Feliz Natal e um Ano de 2014, recheado de boas
realizações tanto pessoais quanto profissionais e para o nosso Rotary DUNAS que
continuemos de braços dados em prol de VIVER ROTARY E TRANSFORMAR VIDAS.

Um abraço,
Levi Madeira - Presidente
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13 – Luiziana Esteves
19 – Lúcia (esposa de Freire de Sena)
23 – Edízio Figueiredo e Silva
24 – Denise (esposa de Pedro Cabral)
25 – José Carvalho Oliveira
Na pessoa do companheiro Edízio Figueiredo (aqui na foto com sua esposa Mônica), parabenizamos a
todos os sócios e familiares que aniversariam em dezembro, desejando-lhes muita saúde e felicidades!

NOVEMBRO DE 2013

Nº DE REUNIÇÕES = 03 / NÚMERO DE SÓCIOS = 37 / FREQÜÊNCIA =81,07%
Dólar Rotário de dezembro de 2013 = R$2,20
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DOAÇÃO DE ALIMENTOS AO RECANTO DO SAGRADO CORAÇÃO
No dia 9 de novembro, após campanha vitoriosa nos meses de outubro e novembro de 2013, o Rotary Club de Fortaleza Dunas faz doação de mais
de 500 kg de alimentos não perecíveis a este RECANTO que tanto bem tem feito para a nossa comunidade alimentando e acolhendo moradores de
rua e dependentes químicos. Agradecemos a todos os rotarianos, amigos do Facebook e pacientes de nossa clinica que se empenharam neste projeto.

Irmã Inês que é uma das responsáveis pelo RECANTO fica
extremamente feliz com a surpresa promovida pelo Rotary DUNAS
quando levamos esta grande quantidade de alimentos não perecíveis

Levi Madeira, Eneida, Targino, Leda, Irmã Inês, Dona Olga, Júnior
Bonfim, Francisca Bonfim, cozinheiras voluntárias, Seridião, Falqui e
Danniel, todos participaram desta entrega dos alimentos ao RECANTO

Presidente do Rotary Dunas, Levi Madeira, ao lado da Irmã Inês e da
comitiva de amigos e companheiros do clube presentes neste evento

Visitamos as várias dependências do RECANTO e ficamos
impressionados com o belíssimo trabalho que ali é realizado

Levi Madeira fala das ações do Rotary Dunas e de outros benefícios que
o clube promoverá em prol deste RECANTO SAGRADO

Companheiro Danniel Monteiro também deixa uma mensagem aos
acolhidos pelo RECANTO ao lado de Levi, Irmã Inês, Leda e Targino

Equipe da cozinha que neste dia contava com a
presteza dos companheiros Jr Bonfim e Francisca

Moradores de rua durante a refeição entre
elas 2 crianças que moram numa praça

Vista do refeitório com dezenas de pessoas
de rua saciando a sua fome
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GRATIDÃO
“Aquela sanfona branca
Aquele chapéu de couro
É quem meu povo proclama
Luis Gonzaga de ouro”
(Benito de Paula, Sanfona Branca, gravadora Copacabana, 1985)

Muito já foi dito sobre o nosso querido Luis Gonzaga o rei do baião, tudo que foi feito, e o que ainda
será, é muito pouco diante da grandiosidade, do talento, e da genialidade de Luis Lua Gonzaga, eu
prefiro fazer um ato de gratidão, e eu começo dizendo: “Muito Obrigado Seu Luis Gonzaga”
• Obrigado por levar longe o nome do Nordeste, por fazer nós nordestinos nos orgulharmos da
nossa terra, por mostrar que aqui não tem somente seca, fome e miséria, tem também gênios.
• Obrigado por retratar fielmente a vida do nordestino, e pela grande contribuição à cultura
popular do nordeste.
• Obrigado por espalhar pelo mundo o xaxado, o baião, o forró, nossa autentica musica de raiz, e a
linguagem da musica é universal.
• Obrigado por ajudar com a sua música a manter varias famílias de músicos que hoje vivem do
forró, cuja bandeira você começou a empunhar.
• Obrigado por revelar ao país tantos compositores talentosos, que, com você “viajaram”tantas
musicas belíssimas, até hoje cantadas pelo povo com emoção.
• Obrigado por fazer o país conhecer e respeitar gente como Humberto Teixeira, Fausto Nilo e o
nosso eterno e genial Patativa do Assaré.
• Obrigado pelo verso “ Seu dotô uma esmola, a um homem que é são, ou lhe mata de vergonha,
ou vicia o cidadão “ – Que ensinou uma sábia lição, de que o trabalho é que dignifica o homem,
que a família deve ser sustentada pelo fruto do suor e não do ganho fácil.
• Obrigado pela obra deixada, mais de 600 musicas, que atravessaram gerações, e até hoje faz com
que todo nordestino tenha orgulho de ser seu conterrâneo.
Poetas não morrem, se encantam, deve haver no espaço infinito uma estrela em formato de chapéu de
couro, com certeza é a primeira e única estrela nordestina.
Abenção São Luis Gonzaga.
Wellington Malta

www.metodosupera.com.br

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

Fone: (85) 3278-1517
Fortaleza - Ceará

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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Dia 24 de novembro/13 no Boteco da Avenida Antônio Sales foi promovido pelo nosso distrito 4490 a II Feijoada cujos recursos foram
destinados em favor dos Serviços Humanitários e em combate à pólio. O Rotary DUNAS comprou 18 ingressos e participou de mais um
evento decisivo do movimento rotário deste distrito deixando muito feliz nosso CASAL GOVERNADOR Dejarino e Joelma.
Nesta foto vemos os companheiros Maria Mapurunga, Francisco Raimundo e Marilza Pessoa saboreando esta gostosa feijoada.

Casal de companheiros Wellington Gandhi e Carmélia participando felizes desta feijoada que foi bastante concorrida e animada
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ROTARY DUNAS PROMOVE REUNIÃO INTERCLUBES
No dia 28 de novembro de 2013 o Rotary Club de Fortaleza Dunas promove uma reunião INTERCLUBES
juntamente com os clubes Edson Queiroz e Estoril. Foi na quinta feira às 20h no Salão Meireles do Ideal Clube e
contou com uma grande participação. Foi maravilhoso e cada presidente falou das realizações de seu clube e
tivemos a palavra de nosso governador assistente Sávio Queiroz e a brilhante palestra "MOTIVAÇÃO" ministrada
pelo companheiro Délio Pinheiro. O protocolo teve a belíssima participação do companheiro Carlos Eduardo Paz.

Presidente do Rotary Dunas Levi Madeira
abre a reunião e fala das atividades do clube

Presidente do Edson Queiroz Délio Pinheiro
Ministra a palestra sobre MOTIVAÇÃO

Presidente do Rotary Estoril William
Linhares fala das atividades de seu clube

Governador Assistente dos 3 clubes fala da
alegria em participar deste INTERCLUBES

Presidentes William, Levi e Délio exibem
o símbolo do Projeto Visão do Escolar

Plenária dos 3 clubes atenta para os
pronunciamentos deste maravilhoso evento

Danniel Monteiro ladeado por Eneida e
Marilza fazendo sua autoapresentação

Débora Pimentel ladeada pelo esposo
Fernando e por Seridião Montenegro

Companheiros Mário Sérgio, João Falqui e
Edgar Nakano concentrados na palestra

Companheiro Edízio Figueiredo juntamente
com sua esposa Mônica

Companheiros Wellington Gandhi e
Carmélia sempre presentes

Délio Pinheiro, Levi Madeira, Cláudio Ary,
William Linhares e Cesar Bertosi
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PROJETO VISÃO DO ESCOLAR – ENTREGA DOS ÓCULOS
Dia 29 de novembro o Presidente do Rotary Dunas juntamente com o companheiro Reinaldo Steremberg e consultoras da empresa Essilor
estiveram no Colégio Maria Alice entregando os óculos da segunda etapa do Projeto Visão do Escolar. Estes óculos foram gentilmente
doados pelas ÓPTICAS VISARE (companheiros Reinado e Yara Steremberg)e EMPRESA ESSILOR. Foi emocionante!

Nossa comitiva foi recebida por esta belíssima música de Ivan Lins entoada pelas crianças “Depende de nós, quem já foi ou ainda é
criança, que acredita ou tem esperança, quem faz tudo por um mundo melhor...” a felicidade era contagiante...

Depois de entoarem esta música, cada criança foi lendo uma mensagem linda de agradecimento e pedindo para nos abraçar, uma professora
fez um belo poema e leu em agradecimento ao Rotary Dunas pelo bem que promoveu através deste projeto...Levi não aguentou e chorou...
Ganhamos um cartão assinado
pelas crianças que diz assim: “A
todos que fazem acontecer o
Projeto Visão do Escolar, nosso
sentimento de gratidão. Que fique a
certeza de terem desvelado olhares
e alimentado corações de
esperanças na construção de um
mundo melhor, por meio dos gestos
de solidariedade e amor ao
próximo. Nosso Carinho!

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
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IMAGEM PÚBLICA - MENSAGENS
Eis algumas das centenas de mensagens que recebemos! Agradecemos a todos que gentilmente lêem e comentam este jornal
Meu caro Levi - Tenho estado um pouco afastado das reuniões por motivos alheios a minha vontade, porém tenho lido todo e-mail que você
tem me mandado, gostaria de louvar a sua atitude de angariar mantimentos para o Lar Sagrado Coração de Jesus. Sem dúvida é um gesto
muito nobre de todos os que estão contribuindo para minimizar o sofrimento e a fome de pessoas que não tem a minha condição de
sobrevivência. Que Deus lhe preserve sempre essa pessoa formidável que você é, pois como está na Bíblia a Messe é Grande, mas poucos
são os operários e sem dúvida alguma você é um grande operário do SERVIR. Forte Abraço! Mário Sérgio
Companheiro Levi, eu tenho nos olhos e no coração as ações e projetos do RC Fortaleza Dunas este ano sob tua presidência. Acredito que
bem poucos Clubes trabalham com tamanha competência a imagem publica de Rotary. Parabéns aos companheiros e companheiras que o
elegeram Presidente. Que o Todo Poderoso te conceda muitas glórias ao longo de tua magnífica gestão como presidente do Dunas.
Pedro Ivo – Governador 2012/2013
Agradecemos o recebimento do Jornal Dunas Rotário que nos traz informações importantes deste Clube amigo e tão ciente de suas
responsabilidades sociais. Maria Marne Cavalcante Liins - Presidente do Rotary Club de Fortaleza Centenário.
Ao companheiro Levi Madeira e sua Diretoria, os nossos cumprimentos por tantas metas já alcançadas e pelo sucesso registrado no seu
Informativo. Saudações rotárias. Théo Basto. Presidente RCF Oeste 2013-2014.
Boa tarde, Caro Companheiro Presidente Levi Madeira.
Antes de tudo, saúde para o meu Companheiro Presidente, Exma. Família e para todos os companheiros e respectivas famílias Rotary
Clube DUNAS..
Quero desde já apresentar as minhas desculpas por este atraso no envio da remessa que me comprometi contribuir para a vossa acção de
angariação de Alimentos ..mas infelizmente este deveu-se a um menos cuidado prestado por um funcionário da Caixa Económica Federal.
Eu tenho o prazer de ter aí em Fortaleza um amigo que é subintendente da Caixa e é a ele, que eu recorro para pedir alguns serviços
relativos à minha conta e de mais 2 amigos que temos na Caixa.
Eu estava completamente convencido que já estava feita a transferência logo a após o meu pedido e o meu amigo também…. Só que ontem
por necessidade de meu controlo pedi-lhe o extracto da minha conta e verifiquei que nada estava feito …..por este facto renovo as minhas
desculpas.
Hoje já tenho a certeza que foi transferido para esta conta o valor de 600,00 R$...
Um grande abraço e saudações Rotárias - Jose Alberto Borges – Presidente 2012-2013 do Rotary Club de Vila Real (Portugal)
Prezado companheiro e amigo José Alberto Borges
Recebemos e muito agradecemos a sua doação juntamente com seus dois amigos e queremos dizer que todos nós que fazemos o Rotary
Dunas ficamos felizes e sensibilizados com tamanho gesto humanitário! Vamos comprar mantimentos com os R$600,00 e entregar ao
Recanto do Sagrado Coração e tirar uma foto na ocasião para lhe enviar. Um abraço Levi Madeira
Presidente Levi,
Você tem o prazer de nos enviar o DUNAS ROTÁRIO, e eu, o prazer de mais uma vez te parabenizar por esse grande "JORNAL"!
Parabéns pelos projetos humanitários, como também pelo companheirismo que se dá entre os integrantes desse club, duas pilastras de
primordial importância para o sucesso do mesmo! Brande abraço a todos do ROTARY CLUB DUNAS
Joelma Santos - Esposa do Governador 2013/2014

FACEBOOK
Marilza Pessoa Que exemplo!!! a disponibilidade do companheiro Levi Madeira.A sua ideia e ação é fantástica. A natureza nos ensina
seguir plantando e colhendo a certeza do alimento de todos neste planeta. Vamos sair um pouco das coisas materiais e auxiliar o sofrimento
dos nossos semelhantes. Dr. Levi Madeira! Vamos seguir juntos nesta jornada.
Joelma Santos Gostaríamos muito de estar juntos nesse entrega, mas em missão rotária, estamos eu, Dejarino e Ana Clara em visita oficial
ao RC Quixadá! Parabéns ao Rc Dunas e a você Companheiro Presidente pelo trabalho maravilhoso que tem feito a frente deste club.
Rotarianos como você engrandecem a nossa instituição.

Dr. Levi Mad eira
Oftalmologia – Plástica
Ocular e Medicia Estética
CREMEC:4834

/

RQE:2865

Excelência em Consultas de vista
Blefaroplastia, Botox e Fio Russo
A v . D o m Lu i s , 1 2 3 3 – S a l a 4 0 1
Aldeota – Fortaleza – Ceará
www.levimadeira.com.br

APLICAÇÃO DE BOTOX®
Promoção de fim de ano a preços acessíveis

13 e 17 de dezembro/2013 das 14 às 18h
Ag e nd e: (8 5 ) 3 4 8 6 -6 3 6 3 e 3 4 8 6 -6 4 6 1
Pelo e-mail: levi.torres.madeira@gmail.com

