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Companheiras e companheiros,

Eneida e Levi

Dezembro foi um mês de grande peso para o nosso
clube, pois além da grande ação que fizemos com
arrecadação de roupas e calçados em prol do Recanto do
Sagrado Coração, tivemos a honra e muita alegria de dar
posse a dois expoentes do mundo rotário.

No dia 12 de dezembro empossamos Wellington Guilherme Cavalcanti Malta
que foi um grande presidente do Rotary Club de Fortaleza e estava há algum tempo
afastado do Rotary mas que chegou com toda a garra para somar conosco em nossas
atividades.
No dia 19 de dezembro fomos ao Recanto do Sagrado Coração entregar todas as
doações de roupas, calçados e alimentos que conseguimos arrecadar nesta última
campanha e ali, numa sala, entre pessoas de rua que não tem onde morar, juntamente
com vários rotarianos, nós fizemos a nossa última reunião do ano de 2013
comemorando o Natal. Pois foi também ali, naquele momento, que demos posse ao
Presidente da Comissão Distrital da Fundação Rotária, Governador 2006/07 Júlio Jorge
D’Albuquerque Lóssio no Rotary Dunas. Foi emocionante quando Júlio falou que
estava emocionado por tomar posse no meio do povo e que aquele certamente seria um
dos principais “Momento Rotary” de sua vida.
Já recebemos os recursos de R$2.200,00 para cada um dos projetos de subsídios
distritais que havíamos feito. Um para aquisição de materiais como escalas de acuidade
visual, formulários e oclusores em prol do PROJETO VISÃO DO ESCOLAR e também
para a aquisição de mais uma máquina para o PROJETO DAS MASTECTOMIZADAS,
dando um total de R$4.400,00.
Dia 2 de janeiro último já solicitamos mais dois projetos de subsídios distritais
que sairão se forem aprovados na gestão do companheiro Júnior Bonfim, um que
beneficiará a CASA DO ESTUDANTE DO CEARÁ na compra de dois computadores e
uma impressora e outro que beneficiará o RECANTO DO SAGRADO CORAÇÃO para
aquisição de 36 sextas básicas.
Gostaria de pedir a cada companheiro, companheira, que busque participar mais
e mais do dia a dia do clube, que ajude a este presidente ligando para os companheiros
faltosos, que estimulem mais o nosso companheirismo e que possamos juntos fazer
muito mais.
Como todos podem observar ao longo deste jornal Dunas Rotário, estamos
trabalhando e fazendo a nossa parte, lutando pelo clube, buscando recursos para levar
mais benefícios aos nossos irmãos necessitados e assim juntamente com todos os meus
companheiros rotarianos procurando VIVER ROTARY para poder TRANSFORMAR
VIDAS.

BOLETIM MENSAL
IMPRESSO E ELETRÔNICO

Leia também pelo site do escritor

Levi Madeira

www.levimadeira.recantodasletras.com.br

Clicando em E-books

Presidente do Rotary Club de Fortaleza-Dunas
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Reinaldo Elias Steremberg
Maria Carmélia Duarte Martinz
Euclides Fernandes Ribeiro
João Cesar Bertosi
Edgar Hajime Nakano
Júlio Jorge D’Albuquerque Lóssio

Aos aniversariantes de janeiro desejamos FELIZ ANIVERSÁRIO! E a
todos o(a)s companheiro(a)s do Rotary Dunas queremos desejar um
maravilhoso ANO NOVO! Que 2014 seja repleto de realizações, paz e
felicidade! E que continuemos fortalecendo cada vez mais nosso Rotary
Dunas e procurando sempre melhor servir e servir melhor! Na foto ao
lado Reinaldo Steremberg e Governador Dejarino Santos Filho

DEZEMBRO DE 2013

Nº DE REUNIÇÕES = 03 / NÚMERO DE SÓCIOS 38 = / FREQÜÊNCIA = 76,31 %
Dólar Rotário de JANEIRO de 2014 = R$2,32

SÓCIO DO ROTARY DUNAS REPRESENTARÁ O
PRESIDENTE DE RI
Júlio Lóssio recebe convite do Presidente Ron Burton para representálo em Conferência na Argentina
Caro amigo Levi
Encaminho ao presidente do meu clube, o RC Fortaleza Dunas, o convite que me fez o presidente de RI Ron
Burton, para representar o casal na conferência do distrito 4915 em Quilmes, Buenos Aires, Argentina.
Acredito que como eu meus companheiros de clube ficarão felizes, pois esta é sem dúvida uma distinção que
aguarda todo ex governador e cônjuge – Abraços, Julio Lossio
2 January 2014 - Sr. Júlio Jorge D'Albuquerque Lóssio
Prezado(a) Júlio,
Jetta e eu achamos que o papel do representante do presidente na Conferência Distrital é extremamente
importante. Em muitos casos, é a única oportunidade que alguns rotarianos têm de conhecer um companheiro
de outro país. Seria ótimo se pudéssemos estar presentes em cada uma das Conferências, mas sabemos que
isso é humanamente impossível. Portanto, gostaríamos de convidar você e seu cônjuge para serem nossos
representantes na Conferência do Distrito 4915, que será realizada em:
Quilmes, Buenos Aires Argentina
16-MAY-2014 - 17-MAY-2014
Representar o presidente é uma tarefa muito importante. Peço que conheça o maior número de rotarianos e
cônjuges possível, inspire e motive os participantes, fale sobre o nosso Lema para o ano, programas especiais
do RI e ênfases para o ano, e compartilhe outras informações sobre o Rotary International e a Fundação
Rotária.
Você foi selecionado devido à sua capacidade de inspirar, dar o exemplo e transmitir uma ótima mensagem
rotária. Tenho certeza que poderá demonstrar de forma clara e especial que se as pessoas Viverem Rotary,
elas poderão Transformar Vidas.
Para responder ao convite, acesse Meu Rotary (veja as instruções anexas), onde também poderá acessar
informações para se preparar a essa tarefa depois que aceitar o convite. Se não puder responder pelo Meu
Rotary, envie um e-mail para presidential.services@rotary.org. Obrigado, desde já, pela sua dedicação ao
Lema Viver Rotary, Transformar Vidas.
Atenciosamente,
Ron D. Burton
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ROTARY DUNAS ELEGE PRESIDENTA DO ANO ROTÁRIO 2015/2016

O Rotary Club de Fortaleza Dunas elege uma mulher para Presidenta do ano rotário 2015/2016 na reunião do clube do dia 5
de dezembro de 2013. Yara Arcoverde Athayde Steremberg é dinâmica, atuante, enfermeira, esposa do companheiro
Reinaldo Elias Steremberg e afilhada do Presidente Levi Madeira e tomou posse no Dunas em 26 de setembro de 2013, no dia
da Visita Oficial do Governador Dejarino.

Presidenta 2015/2016 Yara Steremberg ao ser eleita faz seu
pronunciamento agradando a todos os presentes

Companheiros Yara e Reinaldo que são
donos da Óptica Visare, participam do
Projeto Visão do Escolar doando os óculos
do segundo atendimento em 19/10/13

Yara Steremberg abraça Mônica, esposa do companheiro Edízio
Figueiredo logo após o seu pronunciamento.

Yara Steremberg toma posse no Rotary
Dunas em 26/09/13 e recebe seu Título de
Sócia das mãos do Governador Dejarino
Santos Filho

Presidente Levi Madeira colocando o
distintivo de rotariana em sua afilhada
Yara no dia de sua posse e sendo
observada pelo esposo Reinaldo
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FELIZ ANO NOVO!
Todo ritual de passagem – e o conjunto de gestos e decodificações simbólicos na
travessia de um ano para outro é exatamente isso – tem um forte apelo à transformação.
É um mergulho nas águas batismais do Jordão. O incenso que exala do ciclo de
alteração anual é um convite a um passeio pelos labirintos da memória e ao êxtase do
sonho da projeção. Daí o mantra “Feliz Ano Novo!”.
Repisando o gramado do itinerário pessoal, fiquei relembrando algumas lições que solidifiquei ao longo dos
últimos anos. Quero compartilhar três delas.
A primeira é a tradução daquele longevo ensinamento dos nossos ascendentes: “fazer o bem sem olhar a quem”.
No que pertine a esse mandamento, somos sempre estimulados a distinguir quem é merecedor e quem não o é.
Evite isso. Faça o bem sem olhar a quem. Faça o bem! E não espere atitudes de retorno ou gestos de gratidão de
quem, naturalmente, deveria prestá-los. A vida nos surpreende. Quantas vezes, sem explicação plausível,
recebemos recompensas incomensuráveis de pessoas que nenhum débito têm para conosco?! Quase sempre a
bondade retorna para nós por vias desconhecidas, surpreendentes e inimagináveis!... Por isso, faça o bem sem
olhar a quem!
A segunda: alimente esse vulcão indomável, essa cachoeira silenciosamente rumorosa, essa árvore singela de
raízes colossais chamada fé. Descobriu-se que o átomo, a menor partícula de um elemento químico, é pura energia.
O maior fenômeno da evolução tecnológica, a transmissão de dados por via digital, que aparentemente parece fruto
de ímpeto materialista, só se concretiza porque as pessoas crêem. Crêem que, instantaneamente, imagens podem
ser enviadas de um extremo para outro do planeta. Tudo é energia, inclusive nós. Ironicamente, é preciso se ter
muita fé para não acreditar em Deus...
A terceira é: renove. Inove: renove-se continuamente. Alguns gênios do nosso cancioneiro conseguiram a façanha
de revestir melodias bonitas com conteúdos de linho filosófico. São profetas da composição. Suas músicas se
incorporaram às partituras de nossas almas. Gonzaguinha – oh! quão cedo se foi! - quedou-se imortalizado em
pérolas compositivas carregadas de interrogação e exclamação. Em uma delas, O Que É, O Que É?, com a
singeleza de um infante, traduziu esse espasmo mágico de quem ainda mantém acesa a brasa da infância: “Eu fico/
Com a pureza/ Da resposta das crianças/ É a vida, é bonita/ E é bonita.../ Viver!/ E não ter a vergonha/ De ser feliz/
Cantar e cantar e cantar/ A beleza de ser/ Um eterno aprendiz...”
Chico Buarque, no hino filosofal intitulado Todo o Sentimento, fala-nos do encantamento com o tempo da
delicadeza. A delicadeza é encantadora. Dilata a mente, desobstrui artérias do corpo e da alma, cura feridas,
revitaliza o ser. Eis o desafio para 2014: inaugurar o tempo da delicadeza! Tornar diário o mantra anual. Ao invés
do voto de um ano novo, fazer a cada manhã os votos de um dia novo. Construir e desejar Feliz Dia Novo!
Júnior Bonfim
Presidente da Academia Metropolitana de Letras de Fortaleza
Presidente Eleito 2014/2015 do Rotary Club de Fortaleza-DUNAS

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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ROTARY DUNAS EMPOSSA WELLINGTON GUILHERME CAVALCANTI MALTA
Ex-presidente do Rotary Club de Fortaleza tomaEposse no Rotary Dunas no dia 12 de dezembro/13

Apadrinhado pela companheira Eneida Madeira, tivemos a grande alegria de empossar no nosso clube no dia 12 de dezembro de 2013 o
nosso querido amigo e ex-presidente do Rotary Club de Fortaleza WELLINGTON MALTA que é Escritor, Conferencista, Mestre Instalado
da Loja Maçônica Aurora do Novo Tempo Numero 126, Membro da Câmara de Comercio Brasil China, Membro da American Association
of Young Executives e Membro da Associação Latino Americana de Exportadores. Sua classificação: Representação Comercial –
Comércio Exterior. Logo após a sua posse já nos presenteou com a brilhante palestra: OS AVANÇOS DA ELETRÔNICA.

Companheiro Wellington Malta
fazendo a leitura do Juramento
Rotário no ato de sua posse

Eneida Madeira colocando o
distintivo rotário na lapela de
seu afilhado Wellington Malta

Daniel Monteiro exibindo peça
demonstrada na palestra

Yara entrega a Wellington o
Certificado pela palestra

Companheiro Wellington Malta
recebe o Título de Sócio
Representativo do Rotary Dunas

Logo após a sua posse
Wellinton já nos brinda com a
palestra: Avanços da Eletrônica

Franklin Coutinho incentiva a todos a aderirem à campanha de
arrecadação de roupas para o Recanto do Sagrado Coração
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ROTARY DUNAS EM AÇÃO
POSSE DE JÚLIO LÓSSIO D’ALBUQUERQUE LÓSSIO NO ROTARY DUNAS
Em 19 de dezembro, comemorando o Natal, fomos vários companheiros do Rotary Dunas ao RECANTO DO SAGRADO
CORAÇÃO e levamos grande quantidade de alimentos como arroz, macarrão, açúcar e café e grande quantidade de
roupas e calçados usados mas em bom estado de conservação e foi uma festa e muita alegria ao receberem estas
doações que fazem uma grande diferença na vida daqueles moradores de rua e que passam por grande dificuldades. O
companheiro José Borges do Rotary Club de Vila Real (Portugal) nos enviou R$600,00 e compramos todo de alimentos!
Muito Obrigado companheiro José Borges! Agradecemos também aos companheiros e amigos como a Leda Targino que
doaram grande quantidade de roupas e calçados em excelente estado de conservação.
Fizemos a nossa reunião do Rotary DUNAS, ali, numa sala, com rotarianos e várias moradores de rua, mostrando que
nosso clube vai até o povo e busca não resolver os problemas do mundo, mas ao menos amenizar este mundo de
problemas...
E naquele ambiente humilde, mas cheio de energia positiva, no meio do povo, demos posse ao ilustre Governador
2006/2007 do Distrito 4490, Júlio Jorge D’Albuquerque Lóssio, sim, o amigo e guerreiro do bem, Júlio Lóssio agora faz
parte do Rotary DUNAS como sócio representativo o que muito nos orgulha!

19/12/13 – Rotary Dunas doa grande quantidade de alimentos e roupas usadas através de campanha de arrecadação entre rotarianos e amigos

Levi Madeira presidente do Rotary Club de Fortaleza DUNAS
empossa o Governador 2006/07 do Distrito 4490 Júlio Jorge
D’Albuquerque Lóssio e Seridião Montenegro, seu padrinho, coloca o
distintivo do Rotary na lapela.

Arlete e Júlio Lóssio mostram o título de sócio representativo que
recebeu no ato de sua posse e ao lado do casal está o seu padrinho
no DUNAS companheiro Seridião Montenegro. O Rotary Dunas se
sente prestigiado pela escolha de Lóssio

Meu Caro Presidente LEVI,
Parabéns a você e a todo RC de Fortaleza-Dunas, por receber em seu quadro associativo, o Gov.2006/07, Companheiro Júlio Jorge
D'Albuquerque Lóssio, rotariano de grande experiência e atuação destacada,que extrapolam os limites do nosso D. 4490.
Abraços – José Háteras – Governador 99/2000 do Distrito 4490 – RCF Oeste
Presidente Levi,
Parabenizo-o por receber em nome do Rotary Dunas o EGD Júlio Jorge D’Albuquerque Lóssio. Rotariano íntegro e acadêmico correto, de
imenso valor familiar, cultural e social, de quem particularmente sou fã e grande amigo. Somente Seridião Montenegro, homem justo, de
amizades sinceras e bondoso coração, para tão grandioso feito. Oportunamente o abraçarei.
Anízio Araújo – Sócio do RCF Dunas
Amigos do Rotary Dunas,
Caramba!!! Que belíssima aquisição. Parabéns amigos.
José Nelson Carrozzino Filho – Governador 2007/08 – Distrito 4570 – RCRJ Jacarepaguá
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ROTARY DUNAS PRESTA HOMENAGEM AO COMPANHEIRO ASSIS MARTINS
Com muita saudade prestamos esta homenagem ao nosso dinâmico e sempre presente Governador Assistente no
Ano Rotário 2012/2013 representando muito bem o Governador 2012/2013 Pedro Ivo de quem era muito amigo

Companheiro Assis Martins tinha um apreço especial pelo Rotary Dunas e
estava presente sempre e sempre deixava uma mensagem de otimismo

Companheiro Assis Martins acompanhava o Governador Pedro Ivo em tudo
e aqui presente na Visita Oficial muito feliz pelo belo trabalho realizado

Companheiro Assis Martins visitava com grande freqüência o Dunas e
sempre levando as recomendações e orientações do Governador Pedro Ivo

Companheiro Assis Martins participava da vida do Rotary Dunas e aqui
coloca um distintivo na companheira Matusahila por trazer novos sócios

Assis Martins visita pela última vez o Rotary Dunas no dia da posse de Levi Madeira na Presidência do clube em 4/7/13 acompanhado de sua querida esposa
Érika. Querido amigo e companheiro Assis Martins, sentimos muitas saudades de você! Mas quem somos nós diante da saudade que DEUS sentiu de ti?

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
Diletos amigos
O Dunas Rotário supera muitas cartas mensais de Governadores de distritos, não só pela qualidade e quantidade
de matérias, mas principalmente pela essência do trabalho rotário desenvolvido. Parabéns a todos os
Companheiros do RCF Dunas pelos proativos casal presidente e Conselho Diretor.
13/14 Sucesso Total !!
Dejarino C Santos Filho - Governador do Distrito 4490
Bom dia, querido Presidente Levi!
Estamos em reunião, o Governador, eu (esposa deste) e Samia Militão, a ilustríssima Tesoureira. Quando vimos
seu email, resolvemos que cantaríamos para vc:
"Se todos fossem no mundo iguais a vc, que maravilha viver!" Rsrsrs
Obrigada companheiro, pelo seu exemplo de maravilhosa administração junto ao RCF DUNAS, não só em
relação à administração burocrática, mas especialmente no que diz respeito aos projetos e companheirismo!
Parabéns! Sua gestão é SUCESSO TOTAL!!
Um abraço.
Joelma Santos
Esposa do Governador 2013/2014
Companheiros, Levi e Eneida,
Como pessoas, casal, companheiros, profissionais e doação ao próximo, são poucos que possamos citar, no
nosso conhecimento. Não sei sobre qual ação humanitaria posso parabenizar: Se estar com fome e receber
um prato de comida ou estar com problema na vista, vendo todo dia se agravar por falta de trocar ou receber uma
lente adequada ao seu problema de visão.
Juntando as duas, vocês merecem um PARABENZÃO. Isto é que é fazer Rotary. Saudações rotarias,
Dantas Breckenfeld
Prezado companheiro e amigo Levi
Agradeço pelo jornal Dunas Rotário. PARABÉNS pelas atividades desenvolvidas pelo vosso clube, em especial
pelo Projeto Visão do Escolar . O carinho e o belo poema das crianças beneficiadas pelo Projeto, certamente
ficarão marcadas na sua vida. Um forte abraço e saudações rotárias
Pelágio P. Brandão
Meu Caro Presidente LEVI,
Acabei de ler o Jornal DUNAS ROTÁRIO, de novembro/2013. É realmente muito agradável ler o Jornal do seu
Clube. As matérias nele inseridas, demonstram o trabalho, ativo e permanente dos rotarianos do DUNAS, tão
bem presidido pelo Amigo. Parabéns.Aproveito esta oportunidade, para DESEJAR,( juntamente com Valéria ), os
melhoes VOTOS DE FELIZ NATAL E PRÓSPERO ANO NOVO, aos companheiros e familiares desse FORTE
CLUBE. ABRAÇOS
JOSÉ HÁTERAS - GOV. 99/00 D. 4490
Caro Companheiro Levi,
Muito obrigado pelo envio do Dunas Rotário. É com um enorme prazer que vou acompanhando a meritória
obra social do Rotary Clube de Fortaleza - Dunas. Um abraço amigo,
Carlos Manique - Portugal
Boa tarde- Companheiro presidente!
Muito obrigado pelo envio do vosso jornal “Dunas Rotário”. Aproveito para lhe desejar a si e Familia , bem como a
todos os Companheiros do seu Clube e familiares – UM SANTO E FELIZ NATAL- Saudações rotárias. Com os
melhores cumprimentos,
Manuel Fernando Ramos de Vargas – Médico Veterinário - Delegado do IAMA – Faial – Portugal
Ao companheiro Levi e demais companheiros do Rotary Clube Dunas
Infelizmente não pude comparecer ao Recanto do Sagrado Coração, mas quero parabenizar ao companheiro
Levi e demais companheiros que ali compareceram, pela dedicação prestada aquele Lar, tão carente e
necessitando do nosso apoio.
Desejo a todos um Feliz Natal e um Próximo Ano Novo de muitas realizações e que nosso clube permaneça
prestando a assistência social aos mais necessitados, pois essa é sem dúvida a maior das realizações do nosso
Clube DUNAS.
Mário Sérgio – Sócio do Rotary Dunas

