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Clicando em E-books

Companheiras e companheiros,
Estamos nos aproximando do evento ais
importante do nosso distrito 4490 que é
Conferência Distrital cujo tema é: Viva Rotary!
Somos Iguais! Este esperado evento acontecerá
nos dias 1 a 4 de maio no Hotel Vila Galé do
Cumbuco e será um momento mágico de
Eneida e Levi
intenso companheirismo aonde reencontraremos
velhos amigos e outros novos também faremos.
Palestras de aprofundamento em vários temas rotários serão ministradas e
também o momento dos clubes receberem suas premiações pelas metas
alcançadas. Este é um momento especial, momento de prestigiarmos o nosso
incansável governador Dejarino que juntamente com a 1ª dama Joelma deram
tudo de si para engrandecer o nosso distrito.
Em abril concluímos o Projeto Visão do Escolar que foi uma das
principais metas de nossa gestão neste ano rotário, atendendo no dia 5 com
consulta de vista as crianças do Hospital Infantil Albert Sabin que foram
previamente triadas e selecionadas as 20 com maiores deficiências visuais. Foi
uma belíssima ação com a presença do companheiro Théo Basto, presidente do
Rotary Oeste, Dra. Marfisa Portela, diretora geral do Hospital Albert Sabin e
com a participação dos companheiros do Dunas João Falqui que muito nos
auxiliou dentro do consultório, Edgar Nakano, Daniel Monteiro, Eneida e
Reinaldo Steremberg que é proprietário da Óptica Visare e que gentilmente fez
a doação dos óculos que serão entregues na reunião Interclubes Dunas-Oeste
no dia 22 de maio no Ideal Clube às 20h.
Participamos em abril do Seminário de Treinamento dos Presidentes e
Governadores Assistente do próximo ano rotário e nosso clube foi honrado
com o convite para ministrarmos a palestra sobre Desenvolvimento e Retenção
do Quadro Associativo e naquela oportunidade mostramos as principais ações
do Dunas nestes 3 anos de existência.
Estamos vislumbrando para o mês de maio a chegada de 8 novos
companheiros o que muito nos alegra e faremos uma bela reunião de posse
com uma calorosa acolhida para cada um mostrando o quanto são bem-vindos
ao Rotary Dunas.
Companheiros e companheiras eu agradeço a gentileza e apoio que
temos recebido durante toda a nossa gestão e peço que o dobro possam dar ao
meu sucessor, nosso querido Júnior Bonfim.
Saudações
Levi Madeira
Presidente do Rotary Club de Fortaleza-Dunas
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04 – Simone – esposa do compº Franklin Coutinho
16 – Seridião Montenegro
20 – Júnior Bonfim

Ta saúde, paz e

20 – Mário Sérgio
28 – Débora Pimentel
Mário Sérgio

Na pessoa do companheiro Mário Sérgio parabenizamos a Simone, Seridião, Júnior Bonfim e Débora
que também aniversariam no mês de maio desejando-lhes muita saúde, paz e felicidade!
ABRIL DE 2014

Nº DE REUNIÇÕES = 03 / NÚMERO DE SÓCIOS = 34 / FREQÜÊNCIA =68,4 %
Dólar Rotário de abril de 2014 = R$2,40

O Rotary Club Central é uma ferramenta online com o objetivo de ajudar os clubes a acompanhar as suas metas.
Esta ferramenta substitui o formulário de metas de contribuições à Fundação Rotária e metas do
Desenvolvimento do Quadro Associativo, entre outros formulários para a determinação de metas. Os
presidentes eleitos de clubes são encorajados a entrar no nosso site e informar quais sãos as suas metas 2014-15
ate 1º de maio, o mais tardar.
Através de uma iniciativa pioneira o RI Brazil Office disponibilizou em seu website na internet o preenchimento
eletrônico do relatório semestral. O preenchimento das informações é bastante descomplicado, bastando que o
dirigente de clube acesse diretamente o link:
http://www.rotary.org.br/index.php?secao=enviosar e siga as instruções do próprio sistema.
O preenchimento de todos os campos é obrigatório, sendo que ao final do processo bastará clicar no botão
“enviar” para que o relatório seja transmitido. O dirigente responsável pelo preenchimento do relatório
eletrônico receberá automaticamente cópia das informações prestadas a Rotary International. Com o
preenchimento do relatório semestral pela internet o clube fica dispensado de encaminhar cópia impressa,
reduzindo desta forma os custos e permitindo que o processamento das informações seja feito de forma mais
rápida.
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FOTOS E FATOS QUE MARACARAM O ROTARY DUNAS EM ABRIL
Padre Gilberto Silva – Diretor Presidente da Rádio Dom Bosco visita o nosso clube e ministra uma
excelente palestra sobre este importante meio de comunicação ressaltando a grande audiência
principalmente entre o público jovem e católico. Companheiros se manifestaram tirando dúvidas.

04 de abril – Presidente Levi Madeira após abrir a
reunião agradece a presença do Padre Gilberto

04 de abril – Tesoureira do Rotary Dunas Eneida
Madeira ocupa a tribuna e fala de sua pasta

04 de abril – Padre Gilberto uma palestra e vídeo
a abrangência da Radio Dom Bosco

04 de abril – Plenária presente e atenta ao
palestrante e tirando várias dúvidas

04 de abril – Companheiro Cleto Montenegro Jr
nos fala de suas atividades profissionais e da
repercussão nacional de uma entrevista que deu.

Companheiros César Bertosi (Governador
Assistente 2014/2015), Levi Madeira, Padre
Gilberto Sousa e Daniel Monteiro
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PROJETO VISÃO DO ESCOLAR
Dando continuidade à parceira com o Rotary Oeste, no dia 5 de abril, numa grande ação humanitária,
atentemos com consultas de vista e doação de óculos as crianças do Hospital Infantil Albert Sabin
(HIAS) que foram selecionadas com grande deficiência visual após realização de triagem de acuidade
visual realizada por enfermeira e técnica de enfermagem devidamente treinadas e com material
fornecido pelo Rotary Dunas. Tivemos a presença das crianças, pais e rotarianos.

5 de abril – Logo cedinho as crianças do HIAS foram chegando e tiramos esta foto que será um marco nesta
parceria com o Rotary Oeste. Presente nesta ação o Presidente do Rotary Oeste, Théo Basto

Os pais e mães das crianças chegam na recepção e
fazem a ficha de seu filho(a)

Crianças e pais na recepção da clinica esperando a
sua vez para o atendimento oftalmológico

Oftalmologista Levi Madeira examinando uma das crianças auxiliado pelo companheiros Théo Basto
(Presidente do Rotary Oeste) e João Falqui, sócio do Rotary Dunas. Durante as consultas ficaram emocionados
ao verem as crianças que chegaram com deficiência visual já saírem enxergando após a prescrição dos óculos.
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PROJETO VISÃO DO ESCOLAR
Neste dia 5 de abril durante o atendimento oftalmológico das crianças do Hospital Infantil Albert
Sabin estiveram presentes a Diretora Geral do hospital Dra. Marfisa Portela, o Presidente do Rotary
Club de Fortaleza Oeste, os rotarianos do Dunas: Eneida Madeira, Reinaldo Steremberg proprietário
da Óptiva Visare que doou os óculos, Edgar Nakano, Daniel Monteiro e João Falqui

5 de abril foi também o aniversário do companheiro Levi
Madeira que comemorou atendendo as crianças do HIAS
com deficiência visual e foi surpreendido com uma festa

As crianças se enfeitaram e cantaram parabéns para o
aniversariante e aqui foi saudado pelo companheiro Théo
Basto e pela esposa Eneida que organizou a surpresa

Técnica Maria de Fátima e Enfermeira Tereza Neuma foram
responsáveis pela triagem da acuidade visual após
treinamento e recebimento do material fornecido p/ Dunas

Dra. Marfisa Portela, diretora geral do HIAS fez questão
de comparecer prestigiando esta ação do DUNAS-OESTE
e veio acompanhada de sua equipe. Obrigado Dra. Marfisa

Companheiros Reinaldo Steremberg, Edgar Nakano, João
Falqui, Levi Madeira, Eneida Madeira e Daniel Monteiro ao
lado de algumas das crianças beneficiadas

Relembrando o Projeto Visão do Escolar que foi intenso
durante todo este ano rotário e aqui beneficiando centenas
de crianças de outras instituições
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TREINAMENTO DE PRESIDENTES (PETS) E GOVERNADORES
ASSISTENTES (GATS) PARA O ANO ROTÁRIO 2014/2015
No dia 5 de abril também teve um importante evento do distrito e participaram do DUNAS os
companheiros Yara Steremberg, Cesar Bertosi, Eneida Madeira e Levi Madeira

Levi Madeira ladeado pelas companheiras Eneida e Yara
durante o Seminário de Treinamento dos Presidentes de
Clubes e Governadores Assistentes do Ceará

EGD Jimmy Clark Nunes proferiu brilhante palestra com o
tema COMO FAZER CORRETAMENTE UM
PROTOCOLO numa reunião de Rotary. Muito aplaudido!

Levi Madeira, presidente do Rotary Dunas ministrou a palestra sobre Desenvolvimento e Retenção do Quadro Associativo.
Ao final da palestra apresentou o vídeo do Projeto Visão do Escolar emocionando aos presentes e recebeu o certificado de
palestrante das mãos do Governador Eleito 14/15 Walter de Carvalho Soares que veio acompanhado de sua esposa Helena

Governador Eleito 14/15 Walter de Carvalho Soares
ladeado por seu governador assistente César Bertosi e pelo
Presidente do Rotary Dunas Levi Madeira

Governador Eleito 14/15 Walter Soares e sua esposa
Helena ladeado por EGD Háteras, Eduardo Paz, Igor
Nemésio, Júlio Lóssio, Levi Madeira e Marcus Fernandes
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FOTOS E FATOS QUE MARACARAM O ROTARY DUNAS EM ABRIL
Reunião ordinária do dia 10 de abril e participação do Rotary Dunas no XI Encontro dos Grãos Mestres
da Maçonaria Grande Oriente do Brasil no Palácio da Abolição em Fortaleza

10 de abril – Nesta reunião tivemos a honra de receber o
jovem empreendedor José Filho que é sobrinho da compª
Marilza Pessoa e que ficou muito motivado com o Rotary

10 de abril – Companheiros Mário Sérgio, Marilza Pessoa,
Júnior Bonfim, Visitante ao clube, Levi Madeira e
Matusahila Santiago

24 de abril -Rotary Dunas transfere sua
reunião e participa deste XI Encontro

Grãos Mestres da Maçonaria do Grande
Oriente do Brasil de vários estados

João Falqui, Seridião Montenegro,
Luiziana Esteves, Eneida e Levi

João Cesar Bertosi presente na
solenidade de abertura deste XI
Encontro e será um dos palestrantes

Cleto Montenegro Jr ladeado por
Eneida Madeira e Cesar Bertosi neste
evento da Maçonaria

Eneida Madeira e seu afilhado no
Rotary Dunas, companheiro Wellington
Malta neste Encontro da Maçonaria

Cleto Jr. Bertosi, Seridião e Roberto
Araújo que foi um dos organizadores

Companheiro Edízio também veio
prestigiar este Encontro da Maçonaria

Grão Mestre José Anízio com Levi e
Cleto Jr e muito bem nos recebeu

T
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COMPANHEIROS DO CEARÁ, PIAUI E MARANHÃO, AINDA HÁ TEMPO VENHA E
PARTICIPE DE UMA CONFERÊNCIA QUE FARÁ HISTÓRIA NO DISTRITO 4490

