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Companheiras e companheiros,
Mês de março foi de grandes realizações para o
nosso Rotary Dunas e tivemos a felicidade de contar com
um grande número de companheiros em cada uma das
atividades desenvolvidas mostrando que quando estamos
unidos num objetivo podemos muito mais VIVER
ROTARY e assim TRANSFORMAR VIDAS.
No dia 13 de março tivemos a alegria de receber mais um novo sócio no clube,
Hugo Bezerra afilhado de Edgar Nakano que é o Presidente da Comissão de
Desenvolvimento do Quadro Associativo. Seja muito bem vindo companheiro Hugo e os
meus parabéns ao Edgar que assim nos ajuda a desenvolver nosso quadro social.
Realizamos a eleição para Diretor de Rotary International Zona 22 para o ano
rotário 2016/2017 conforme instruções recebidas de RI sendo que antes da eleição pedimos
ao companheiro Júlio Lóssio que nos ministrasse uma Instrução Rotária sobre as atribuições
e abrangência deste importante cargo em Rotary o que fez com brilhantismo e a quem
agradecemos pela disponibilidade e atuação marcante em todas as nossas atividades.
Em 15 de março novamente fomos ao Recanto do Sagrado Coração e levamos uma
grande quantidade de alimentos não perecíveis e muitas roupas que foram doadas por
simpatizantes desta causa, companheiros rotarianos como Wellington Malta e parte
comprada com recursos do próprio clube. Neste dia os que participaram foram brindados
com um delicioso almoço feito e patrocinado pelo nosso futuro presidente, meu sucessor
Júnior Bonfim e sua esposa Francisca a quem agradecemos a gentileza e dedicação.
No dia 16 de março participamos da 3ª feijoada do distrito 4490 contribuindo assim
com a Fundação Rotária, pois todo o lucro do evento foi destinado em prol de serviços
humanitários e combate á pólio. Rotarianos de todos os clubes de Fortaleza participaram e
foi uma grande festa com a presença marcante do casal governador Dejarino e Joelma que
estavam muito felizes pelo grande sucesso do evento.
Pra fechar com chave de ouro este mês muito produtivo, realizamos um
INTERCLUBES com o Rotary OESTE numa terça-feira ao meio dia do dia 18 no Náutico
Atlético Cearense e uma grande comitiva do Rotary Dunas se fez presente: Daniel Monteiro,
Edgar Nakano, Eneida Madeira, Francisca Bonfim, Cesar Bertosi, Cristina Bertosi, João
Falqui, Jr Bonfim, Júlio Lóssio, Expedito Araújo, Levi Madeira, Maria Carmélia,
Matusahila Santiago, Reinaldo Steremberg, Seridião Montenegro e Wellington Gandhi.
Nesta reunião o Rotary DUNAS e Rotary OESTE firmam compromisso e assinam contrato
de parceria que beneficia o Hospital Infantil Albert Sabin aonde o Oeste doa quatro cadeiras
de rodas e o Dunas realiza o treinamento de triagem, atendimento oftalmológico nas vinte
crianças com as maiores dificuldades visuais e viabiliza a doação dos óculos prescritos
através da Óptica Visare. Presidente do Oeste Théo Basto e Presidente do Dunas Levi
Madeira, entregam este documento à diretora geral do Hospital Albert Sabin, Dra. Marfisa
Portela que emocionada agradeceu aos dois clubes esta grande ação humanitária.
Em maio próximo nosso clube completa 3 anos de fundado e no dia 22/05 iremos
fazer a nossa comemoração promovendo outro INTERCLUBES aonde o Rotary Oeste desta
vez virá até nós e concluiremos neste dia a nossa parceria numa grande festa de trabalho e
companheirismo.
Saudações rotárias!

Levi Madeira - Presidente
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01 – Fernanda (esposa de André Castelo)
05 – Companheiro Levi Madeira
17 – Companheiro Pedro Cabral
30 – Companheira Eneida Lustosa

Na pessoa do companheiro Pedro Henrique de Araújo Cabral (na foto com sua esposa Denise) que
completa mais uma primavera no dia 17 de abril, parabenizamos a todos os sócios do Rotary Dunas
que aniversariam neste mês lhes desejando muita saúde, paz e sucesso nas suas atividades
profissionais, votos extensivos a todos os familiares. PARABÉNS!
MARÇO DE 2014

Nº DE REUNIÇÕES = 04 / NÚMERO DE SÓCIOS = 35 / FREQÜÊNCIA = 70,20%
Dólar Rotário de março de 2014 = R$2,40

ROTARY DUNAS E ROTARY OESTE PROMOVEM AÇÃO
HUMANITÁRIA EM PROL DO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN

Hospital Albert Sabin enviou no dia 21 de março a enfermeira Tereza Neuma e a técnica de enfermagem Maria
de Fátima para receberem o treinamento e o material para que façam a triagem de acuidade visual nas crianças
do Hospital Albert Sabin. Local do treinamento: Clinica de Olhos Levi Madeira - Harmony Medical Center - Av.
Dom Luis 1233 - sala 401. Material fornecido: Escala de Acuidade Visual de Snellen (Optotipos), Oclusor
padronizado do Rotary Dunas e Planilha de Acuidade Visual a ser preenchida. Neste projeto dos dois clubes, o
Rotary OESTE doou 4 cadeiras de rodas e o DUNAS promoverá o atendimento oftalmológico no dia 5 de abril
de 2014 às 08h30min das 20 crianças que forem detectadas com as maiores dificuldades visuais. Os óculos
prescritos serão doados pela Óptica Visare do companheiro Reinaldo e Yara Steremberg (RCF Dunas)
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ROTARY DUNAS EMPOSSA NOVO SÓCIO E VOTA EM DIRETOR DE RI
No dia 13 de março tivemos a grande alegria de dar posse ao novo companheiro Hugo Bezerra da Silva Júnior que
foi apadrinhado pelo Presidente da Comissão de Desenvolvimento do Quadro Associativo Edgar Nakano.
Promovemos também a eleição do clube para Diretor 2016/2017 de Rotary International da Zona 22

Presidente Levi Madeira inicia a reunião ladeado por Hugo Bezerra
que tomará posse logo mais e pela nossa ilustre visitante Yvaldyne
Couto Melo do Rotary Club de Maringá (Paraná)

Hugo Bezerra acompanha o Diretor de
Protocolo Júnior Bonfim e com seu braço
direito erguido faz o Juramento Rotário

Edgar Nakano apresenta o seu afilhado Hugo Bezerra da Silva
Júnior que toma posse no Rotary Dunas como sócio representativo
com a classificação: Administração-Consultoria

Novo companheiro Hugo Bezerra recebe o
seu Distintivo Rotário das mãos de seu
padrinho Edgar Nakano

Presidente Levi Madeira dá boas vindas ao
companheiro Hugo e lhe entrega o Título
de Sócio Representativo do Rotary Dunas

Conforme determinação de Rotary International promovemos neste dia 13 de março a eleição para Diretor de RI 2016/2017 da Zona 22 mas
antes pedimos ao companheiro Júlio Lóssio que nos brindasse com uma Instrução Rotária sobre as atribuições e abrangência deste cargo e
Júlio foi brilhante e deixou a todos encantados e esclarecidos. Após ler o currículo dos 5 candidatos realizamos a eleição secreta

Convidamos a nossa visitante Yvaldyne
para realizar a apuração dos votos e após
preenchermos a cédula remetemos ao RI

Visitante rotariana Yvaldyne Couto Melo nos
presenteia com a bela flâmula de seu Rotary
Club de Maringá. Obrigado companheira!

Presidenta Indicada do Rotary Dunas
2015/2016 Yara Steremberg ganha o livro
Rotariando das mãos de seu padrinho Levi
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ROTARY DUNAS NOVAMENTE NO RECANTO DO SAGRADO CORAÇÃO
No dia 15 de março mais uma vez o Rotary Dunas levou boas novas ao Recanto quando uma comitiva de seis
companheiros ali esteve visitando e levando grande quantidade de alimentos não perecíveis e algumas roupas. Parte
destas doações foram feitas por companheiros e colaboradores e a maior parte foi comprada com os próprios recursos de
nosso clube que neste ano rotário não mediu esforços para promover o Recanto do Sagrado Coração. Neste mesmo dia
mais tarde nosso companheiro Wellington Malta levou e distribuiu grande quantidade de roupas.

A comitiva do Rotary Dunas presente no Recanto foi composta pelos companheiros Francisca Bonfim, Júnior Bonfim, Levi Madeira
(presidente do clube), Eneida Madeira, Marilza Pessoa, Seridião Montenegro e Alana Oliveira (sobrinha de Marilza Pessoa)

Companheiros do Dunas visitando as
dependência e jardins do Recanto

Alana, Eneida, Marilza e Seridião encontram
Júnior Bonfim preparando o almoço de todos

Moradores de rua descansam e esperam o
esperado momento do almoço

Companheira Marilza Pessoa conversa
com os moradores de rua

Alana Oliveira e Marilza Pessoa entre os
moradores de rua ficam sensibilizadas

Companheira Eneida Madeira desfruta da
paz que reina ali naquele RECANTO

Seridião fica admirado com a deliciosa
refeição preparada pelo companheiro
Júnior Bonfim e sua esposa Francisca

Além de preparar o almoço dos moradores de
rua, Júnior Bonfim nos presenteou no almoço
com esta deliciosa moqueca de peixe.

Nossa colaboradora assídua Leda Targino
não pode ir ao recanto, mas enviou boa
quantidade de alimentos. Obrigado Leda!
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ROTARY DUNAS PARTICIPA DA III FEIJOADA DO DISTRITO 4490
No dia 16 março grande comitiva do Rotary Club de Fortaleza Dunas prestigia a 3ª Feijoada promovida pelo
Distrito 4490 no Boteco original “Em favor dos Serviços Humanitários e ao Combate á Pólio”. Participaram desta
ação humanitária e de grande companheirismo os companheiros Hugo Bezerra, Daniel Monteiro que levou uma
acompanhante, Júnior Bonfim e Francisca Bonfim com mais três acompanhantes, Reinaldo Steremberg, Júlio
Lóssio, Levi Madeira e Eneida Madeira que levaram a filha médica Ingrid Madeira e o seu noivo advogado Tobias
Neves. Foi um verdadeiro interclubes com muita feijoada, reencontros, sorrisos e gostoso bate papo. Sucesso total!

Pose oficial da comitiva do Rotary Dunas, entre rotarianos e
familiares fomos um total de 14 pessoas.

Como as DUNAS tem grande afinidade pela BEIRA MAR os dois
clubes Rotary Dunas e Rotary Beira Mar ficaram juntos numa mesa

Vista parcial dos presentes com destaque
para o companheiro Júlio Lóssio

Governador Dejarino e Levi Madeira felizes
pelo enorme sucesso da 3ª Feijoada

Companheiros Júlio Lóssio, Hugo,
Reinaldo, Daniel e sua acompanhante.

Companheiros Júnior Bonfim e Francisca
juntamente com as filhas e cunhada na fila

Levi Madeira e Eneida juntamente com a
filha Dra. Ingrid e o seu noivo Dr. Tobias

Sucesso total, previsto pela organização
300 pessoas, mas foram mais de 400.

Companheiro Marconieliton do Centenário
ao lado do Cover de Waldick Soriano

Companheira Eneida Madeira juntamente
com sua filha Ingrid na fila da feijoada

Cover de Waldick Soriano ladeado pelos
companheiros Levi e Eneida
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ROTARY DUNAS E ROTARY OESTE PROMOVEM INTERCLUBES
No dia 18 de março de 2014 os dois clubes promovem Interclubes e na presença da Diretora Geral do Hospital
Infantil Albert Sabin (HIAS) Théo Basto (presidente do OESTE) e Levi Madeira (presidente do DUNAS) assinam
contrato de parceria num projeto humanitário que beneficia aquele hospital

Num clima de grande cordialidade e companheirismo Rotary Oeste e Rotary Dunas promovem Interclubes e assinam acordo de parceria
numa ação humanitária que beneficia as crianças do Hospital Infantil Albert Sabin (HIAS). Neste dia o Rotary Oeste doou 4 cadeiras de
rodas e o DUNAS se comprometeu a dar treinamento, atendimento oftalmológico e doação de 20 óculos através da Óptica Visare cujo
proprietário, companheiro Reinaldo Steremberg, é sócio do DUNAS. Dra. Marfisa Portela ministrou uma brilhante palestra sobre o HIAS e
agradeceu a esta grande ajuda destes dois clubes de Rotary. Uma grande comitiva de 16 pessoas do Rotary Dunas participou deste evento

No centro da mesa, Presidente Théo Basto
(Rotary OESTE) dá início ao Interclubes

Presidente Théo Basto ladeado pelo
Presidente Levi Madeira e Dra. Marfisa

Dra. Marfisa Portela, Diretora do Hospital
Infantil Albert Sabin profere palestra.

Presidentes Théo Basto e Levi Madeira
assinam contrato de projeto de parceria

Dra. Marfisa Portela recebe o contrato de
parceria em prol do Hospital Albert Sabin

Dra. Marfisa Portela agradece esta ação
humanitária e recebe as 4 cadeiras de rodas

Presidente do Rotary OESTE Théo Basto
presenteia ao Presidente do Rotary Dunas
com uma bela flâmula de seu clube

Companheiro do OESTE José Mathias de
Brito Pinheiro matando a saudade dos exsócios do clube Levi e Eneida

Participaram abrilhantando este interrclubes
os governadores Júlio Lóssio, Jimmy Clark,
Expedito Araújo e José Háteras
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INTERCLUBES ROTARY DUNAS E ROTARY OESTE
(Continuação da página anterior)

Presidenta 2009/2010 do Rotary Oeste companheira Eneida
Madeira fala da satisfação em retornar ao clube

Companheira Eneida Madeira e nosso sócio honorário Expedito
Araújo governador fundador do Rotary Dunas

Companheiras do Rotary Dunas Matusahila Santiao e Francisca
Bonfim participando deste Interclubes

Companheiro Expedito Borges do Rotary Oeste que em todo Natal
doa brinquedos ao HIAS cumprimenta a Dra. Marfisa Portela

A nossa comitiva do Rotary DUNAS que participou deste Interclubes: Daniel Monteiro, Edgar Nakano, Eneida Madeira, Francisca Bonfim,
Cesar Bertosi, Cristina Bertosi, João Falqui, Jr Bonfim, Júlio Lóssio, Expedito Araújo, Levi Madeira, Maria Carmélia, Matusahila Santiago,
Reinaldo Steremberg, Seridião Montenegro e Wellington Gandhi
Fomos muito bem recebidos no Rotary Dunas e no dia 22 de maio, quando comemoraremos 3 anos de fundado, faremos outro Interclubes
aonde receberemos o Rotary Oeste de braços abertos e neste dia concluiremos a parceria dos dois clubes em prol do Hospital Infantil Albert
Sabin com a presença da diretora geral Dra. Marfisa Portela
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MENSAGENS SOBRE O DUNAS DE FEVEREIRO
Caro General Presidente Levi Madeira, bom dia!
O Rotary Club Fortaleza Dunas não pode imaginar como se encontra o meu coração, nesse momento, após ler o
Dunas Rotário; pois, a emoção e a alegria fazem um mesclar a agitar e aumentar minha frequência cardíaca.
Levi, Você está tocando os corações de cada um que chega ao seu lado e de cada um dos membros de seu
clube, e, efetivamente, gerando a admiração de ser um grande líder.
Não venho aqui parabenizar somente ao Presidente, mas aos sábios membros do Conselho Diretor pela escolha
magnífica, assim como também a todos os companheiros que se enfileiraram no entusiasmo do Viver Rotary,
Transformar Vidas !.
Continuem sendo a referência !
13/14 Sucesso Total !!
Dejarino C Santos Filho
Governador do Distrito 4490

Prezado LEVI, meu comentário - modesto mas sincero - é o seguinte:
Pouco antes de falecer, Paul Harris pediu que não erigissem estátuas em sua memória, mas disse achar
adequado fazerem contribuições à Fundação Rotária os que desejassem homenageá-lo por haver fundado o
Rotary. O resultado foi admirável.
Quando RI comemora 109 anos de união de mentes e corações em torno do Ideal de Servir, a melhor forma de
homenageá-lo é cada clube contribuir em benefício da comunidade em que funciona. Como vocês estão fazendo!
Fiquei feliz em perceber que o Dunas, com apenas 2 anos, já demonstra perfeita identidade com o citado Ideal,
não apenas em palavras, mas em gestos e realizações.
Seridião e Levi são dignos representantes do quadro social, agora engrandecido com o ingresso do Júlio Lóssio.
Você e Eneida honraram o Fortaleza -Oeste, projetando-o além-fronteiras. Pois o Júlio, quando criança, já
respirava o bom aroma rotário daquele clube - ao participar de reuniões festivas com seus genitores. O pai, Ailton
Lóssio, profissionalmente foi Diretor da Faculdade de Odontologia; e rotariamente foi Governador do Distrito. Que
belos exemplos legou ao filho...!
Sendo o exemplo a melhor forma de ensinar, posso felicitar os sócios desse novo clube pelo inestimável
ensinamento que estão recebendo através da múltipla atividade que vem marcando a vida rotária do Dunas. Faço
votos que eles prossigam, honrando os professores e homenageando a centenária instituição.
Por último mas não o menos importante, acho que os doadores da Kombi merecem o reconhecimento de todos os
que praticam o Ideal de Servir - dando de si sem pensar em si. A história do Rotary é rica em exemplos
semelhantes ao que praticou o conceituado Grupo Dias Branco - que honra Fortaleza, o Nordeste e o Brasil.
Cordialmente,
Jimmy - James Kelso Clark Nunes

Obrigado, caro amigo Levi.
Parabéns pelo excelente boletim. O artigo de capa com o relato das atividades do mês de fevereiro é um primor.
Gostei também do empenho de meu amigo gov Julio Lossio e de outros rotarianos que conseguiram emprego
para dois pedintes de rua. Um exemplo edificante para todos nós.
Abraços.
Alberto Bittencourt – Recife

Companheiro Presidente Levi,
Tenha uma excelente tarde.
Recebi, li e apreciei a excelência do documentário bem elaborado pelo clube do nobre companheiro. É de
rotarianos assim, que nós precisamos, para fazer nosso Rotary brilhar. E, não tenha dúvidas, fá-lo-emos, a partir
de 1º de julho que se avizinha. Parabéns.
Walter C. Soares - Gov. 2014/15.
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MENSAGENS SOBRE O DUNAS DE FEVEREIRO
Boa tarde, Querido Companheiro Presidente Levi Madeira!
Me emociono quando leio o Jornal DUNAS ROTÁRIO e vejo, não só o Presidente Levi escrevendo a história
desse club com muito amor, mas também os que escrevem para este jornal com o mesmo amor cheio de
entusiasmo!
Vejo o entusiasmo e amor ao Rotary que está em seu coração e contagia a todos, Presidente Levi!
Obrigada! Obrigada por nos entusiasmar com o amor ao Rotary e ao servir e que a nós que também amamos
essa organização nos faz tão bem! Saudações Rotárias,
Joelma Santos – 1ª dama do distrito 4490

Vila Real, Portugal -11-03-2014
Queridos Amigos,
Depois do cordel de há dias, o vosso Jornal Dunas Rotário que comprova que não deixais passar uma só página
do diário da vossa vida. Servirá para mais tarde recordar. Parabéns e votos de continuação.
Do amigo, Manuel Cardona.

Caro Levi, seu Dunas sempre muito leve embora tenha um conteúdo "pesado" para ser degustado por quem vive
Rotary. Parabéns
Pedro Ivo

Levi e Eneida,
Quero externar o nosso reconhecimento não somente a um JORNAL muito bem produzido, mas também, as
iniciativas de colaborar humanamente com as pessoas necessitadas dando para o distrito exemplo de atitudes
que dignificam o Rotariano e o beneficiado.
Jose Alves e Penha (Rotary Alagadiço)

Companheiro Levi,
Já vi que você aprendeu até demais, com esta sua esposa que faz história por onde passa. Hahahaha. Vocês são
lindos. Quero que se lembrem de mim em junho, quero participar da festa de vocês, oferecendo uma prenda para
bingo, sorteio ou o que destinarem. Sucesso!
Dantas Breckenfeld – Rotary Oeste

Parabéns a todos que incansavelmente, trabalham em prol dos menos abastados, levando conforto e carinho a
essas pessoas que esperam um pouquinho só de atenção..muito me emocionou o pedido de dois moradores de
rua por uma oportunidade de emprego,o que logo foi atendido por pessoas de coração nobre que fazem parte do
Rotary Club de Fortaleza Dunas !!!!!
Parabéns Dr. Levi por mais esse exemplar recheado de boas ações !!!
Lêda Targino – Não rotariana mas leitora do Dunas Rotário e colaboradora do Rotary Dunas

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

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

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

Especialista em óculos de
grau e esportivos
Av. Dom Luis 1233 – Loja 06
(85) 3486-6424 – Fortaleza-Ceará

