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Este mês foi de grandes e intensas realizações para o nosso clube, começando pela 63ª
Conferência Distrital ocorrida no Resort Vila Galé Cumbuco nos dias 1 a 4 de maio,
comandada pelo dinâmico casal Governador Dejarino e Joelma e com apoio de toda equipe
distrital e adesão em peso dos rotarianos de todo o distrito. Foram momentos inesquecíveis de
intenso aprendizado e companheirismo. Tivemos participação com palestra dos companheiros
Júlio Lóssio e Eneida Madeira e com o cordel da conferência escrito e declamado pelo
Presidente do Rotary Dunas e fomos agraciados com 6 troféus pelas realizações do clube
inclusive com o melhor jornal mensal do distrito nas versões impressa e eletrônica.
Tivemos a posse de mais 7 companheiros no DUNAS todos afilhados de nosso
gigante rotariano Júlio Lóssio. Foi uma belíssima solenidade no dia 8 com a participação em
peso dos sócios do clube e de convidados e de braços abertos e felizes recebemos estes novos
companheiros que vieram com garra e vontade para somar e multiplicar as nossas ações.
Uma palestra muito interessante sobre qualidade de vida nos foi ministrada no dia 15
pelo cientista Deusimar Bezerra que discorreu sobre alimentação correta, exercícios físicos
adequados e da importância de repor as energias através de uma boa noite bem dormida.
Dia 22 de maio aconteceu um dos momentos mais mágicos deste ano rotário que foi a
comemoração de 3 anos de fundação do Rotary Dunas fazendo um belíssimo interclubes com
o Rotary Oeste e além de peça teatral, retrospectivas, concluímos uma grande AÇÃO
HUMANITÁRIA em prol do Hospital Infantil Albert Sabin aonde o Rotary Oeste doou
cadeiras de rodas e o Rotary Dunas promoveu o Projeto Visão do Escolar nas crianças
internadas daquele hospital com a triagem de acuidade visual, atendimento com consultas
oftalmológicas e doação dos óculos prescritos através da óptica Visare dos companheiros
Reinaldo/Yara Steremberg. Neste dia fomos agraciados pelo Oeste com o Certificado
DOADOR HUMANITÁRIO entregue pelo Presidente Théo Basto a quem agradecemos
sensibilizados pela gentileza.
No dia 27 de maio o Rotary Club de Fortaleza Praia comemorou 45 anos de
existência e neste dia concedeu a Medalha Mérito Rotário Francisco Chagas de Almeida ao
Presidente do Dunas Levi Madeira em reconhecimento ao desenvolvimento do Projeto Visão
do Escolar. Agradecemos de todo coração esta grande generosidade dos companheiros do
Praia.
Finalizando este mês participamos das comemorações de aniversário da Casa da
Amizade de Fortaleza que completou 70 anos de existência com uma história de garra e ação.
A convite da Presidenta Adriana Mendonça, elaboramos um cordel sobre esta NOBRE
ASSOCIAÇÃO e declamamos neste dia que teve a participação de muitos rotarianos e damas
rotárias de praticamente todos os clubes de Rotary de Fortaleza e de algumas outras cidades.
Só tenho a agradecer a todos os meus companheiros que estiveram juntos comigo VIVENDO
ROTARY, TRANSFORMANDO VIDAS!
Saudações Rotárias!
Levi Madeira – Presidente do Rotary Club de Fortaleza Dunas
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21 – Yara Arcoverde Athayde Steremberg
24 – João Martinez Falqui
29 – Cilas Ferreira da Silva
Na pessoa do companheiro Falqui que esteve presente em
todos os atendimentos do projeto Visão do Escolar neste ano
rotário parabenizamos a todos os aniversariantes do mês

MAIO DE 2014

Nº DE REUNIÇÕES = 04 / NÚMERO DE SÓCIOS = 41 / FREQÜÊNCIA = 68,4%
Dólar Rotário de junho de 2014 = R$ 2,25

CORDEL 70 ANOS DA CASA DA AMIZADE DE FORTALEZA
Nesta CASA DA AMIZADE
Tem TRABALHO e muita AÇÃO
São mulheres abnegadas
Cumprindo a sua missão
Quero esculpir no papel
As rimas deste cordel
Tocando o teu CORAÇÃO

Foi no Palácio Progresso
Num pequenino salão
Uma sala adquirida
Com muita luta e ação
Mas o espaço encurtou
Pois mais gente se agregou
Naquela associação

De vocês nos orgulhamos
Pois vieram acrescentar
Dama rotária é assim
O melhor de si quer dar
Não se nega a dar a mão
E apontando solução
Vai muito colaborar

Setenta anos de história
De vida, quanta lição.
Quantas por aqui passaram
Tamanha dedicação
Se parede aqui falasse
Cada cena relatasse
Imagine a emoção

Ano de sessenta e cinco
Nova denominação
Maria Elita Teixeira
Presidenta de visão
Uma CASA DA AMIZADE
Ganhou a nossa cidade
Fruto de obstinação

Nossa Adriana Mendonça
Esta grande presidente
Sexagésima primeira
Que gestão eficiente
Muita coisa reformou
Com idosos trabalhou
Pegou firme no batente

Agrega tantas senhoras
Que bela associação
Ano de quarenta e quatro
Foi laçada a fundação
Dia vinte e dois de junho
Estatuto feito a punho
Verdadeira aclamação

Nova sede precisavam
Com maior ampliação
Esta casa então compraram
Com auditório e salão
Na Pergentino Ferreira
Uma casa hospitaleira
Abençoado este chão

A todos aqui presentes
Deixo a minha saudação
Foi um prazer eu vos digo
Arrancar do coração
Compor versos em cordel
Pra registrar no papel
Esta comemoração

Em meados desta época
Só tinha rotariano
Pra agregar suas senhoras
Estreitar o cotidiano
As mulheres se sentaram
E juntas acalentaram
Traçaram ali o seu plano

Foi Maria do Socorro
Que na causa estava à frente
Ano de setenta e seis
Presidenta eficiente
Eis a sede tão sonhada
Tão bela até na fachada
Um grande orgulho pra gente

Foi Mariinha Ribeiro
A primeira presidente
Muitas outras sucederam
Até chegar ao presente
Aonde se encontrariam
Para algum local partiam
Uma sede finalmente

Casa da Amizade e Rotary
Veja que bela união
Senhoras de rotarianos
Cada vez melhor gestão
E a sede de Fortaleza
Quanta paz, quanta beleza!
São mulheres de visão

Levi Torres Madeira – Médico e
Cordelista – Presidente do Rotary Club de
Fortaleza Dunas
Cordel declamado pelo autor no dia 29 de
maio durante a comemoração do
aniversário de 70 anos da Casa da
Amizade de Fortaleza
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ROTARY DUNAS CONQUISTA 6 TROFÉUS NA 63ª CONFERÊNCIA
Aconteceu nos dias 1 a 4 de maio de 2014 no Resort Vila Galé Cumbuco a 63ª Conferência do Distrito 4490
tendo à frente o Casal Governador Dejarino e Joelma. Foi uma conferência magnífica com palestras
interessantíssimas e muito companheirismo. Rotary Dunas participou com 8 sócios e conquistou 6 troféus

Rotary Dunas conquista durante a 63ª Conferência Distrital os troféus: Melhor Boletim Mensal Impresso; Boletim Mensal
Eletrônico; Projetos Sociais; Ampliação maior que 10% no Quadro Associativo; First Class por cada rotariano do clube ter
doado 100 dólares à Fundação Rotária e o troféu pela Menção Presidencial. Pelas normas de premiação divulgadas pelo
distrito ainda temos direito a mais 3 troféus: Doação do clube com mais de 5 mil dólares; Pontualidade no pagamento das
Percapitas Distritais e Imagem Pública de Rotary. Ficamos muito felizes pelo Rotary Dunas com apenas 3 anos de
existência já ser destaque em todo o distrito. Portando os troféus os companheiros: Marcus Fernandes, Cláudia
Montenegro; Francisca Bonfim, Eneida Madeira, Levi Madeira e Júnior Bonfim.

63ª Conferência Distrital teve o tema:
Viva Rotary! Somos Iguais! E a
freqüência foi extraordinária

Presidente Levi Madeira e a
tesoureira do Dunas Eneida Madeira
participaram de todas as plenárias

Presidente Eleito 14/15 Júnior Bonfim
e Francisca participaram intensamente
da 63ª Conferência

Companheiros Marcus Fernandes e
Cláudia Montenegro participaram de
todos os eventos da 63ª Conferência

Companheiro Roberto Araújo
participou da abertura desta
Conferência, aqui c/ Gov. Dejarino

EGDs Júlio Lóssio foi palestrante da
63ª Conferência e aqui ao lado do
EGD Simião e Levi Madeira
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ROTARY DUNAS SE DESTACA NA 63ª CONFERÊNCIA DISTRITAL
Além dos 6 troféus conquistados, EGD Júlio Lóssio ministra treinamento na Assembléia Distrital, Eneida Madeira ministra
palestra sobre Rejuvenescimento do Cérebro para as Damas Rotárias e Rotarianos e o Presidente do Dunas Levi Madeira
compõe e declama em plenária lotada o Cordel da 63ª Conferência do Distrito 4490 sendo muito aplaudido

Eneida Madeira ministra a palestra -Rejuvenescimento do Cérebro- p/ centenas
de damas rotárias e rotarianos durante a 63ª Conferência sendo muito aplaudida

Casal Gov.12/13 Pedro Ivo e Concita
com Levi assistindo esta palestra

Eneida recebe Certificado das mãos de
Adriana Mendonça, Presidente da
Casa da Amizade de Fortaleza

Levi Madeira compõe e declama em
plenária o Cordel da 63ª Conferência
o Distrito 4490 - bastante aplaudido

Levi Madeira entrega cópia deste
cordel ao Representante de RI Antônio
Sérgio Ferri

Representante de RI Sérgio Ferri e
Gov. Dejarino entregam troféu ao
Presidente Levi, Francisca e Bonfim

Momento da apresentação do
Intercâmbio de Jovens, emocionante,
com jovens de vários países

Plenárias sempre lotadas e em
destaque na foto a compª Eneida com
um dos troféus do Rotary Dunas

Diretor de RI 2003/05 Luiz Coelho,
visita exposição do Rotary Dunas
durante a 63ª Conferência Distrital

Rotary Dunas faz exposição e doação
de seu Plano de Atividades e material
do Projeto Visão do Escolar

Levi Madeira e Júnior Bonfim
participaram e receberam os troféus
conquistados pelo nosso clube
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ROTARY DUNAS EMPOSSA CINCO NOVOS COMPANHEIROS
Na reunião do dia 8 de maio de 2014 tivemos a alegria de empossarmos cinco novos companheiros
todos afilhados do EGD Júlio Lóssio e foi uma bonita festa de posse

Composição da mesa com a presença do EGD 10/11 Expedito Araújo e sua esposa Conceição,
EGD 06/07 Júlio Lóssio e sua esposa Arlete, Presidente do clube Levi Madeira e os sócios que
tomarão posse nesta data todos afilhados de Júlio Lóssio: Alexandre Brandão, Cláudia
Montenegro, Marcus Fernandes, Valdiberto Loureiro e Zilmar Mendonça Andrade

Tesoureira do Rotary Dunas Eneida Madeira
dá boas vindas a todos e fala da tesouraria do
clube fazendo um apelo para que todos
coloquem suas mensalidades em dia

Planária do clube bastante concorrida e
festiva vindo a grande maioria dos sócios dar
um abraço e boas vindas ao novos
companheiros que tomarão posse nesta data

Presidente Levi Madeira abre a reunião e dá
boas vindas a todos e fala da 63ª
Conferência Distrital e apresenta os 6
troféus conquistados pelo Rotary Dunas

Companheiro Júlio Lóssio muito feliz
apresenta seus cinco afilhados que neste
momento tomarão posse e inova ao pedir a
cada um que faça sua auto-apresentação

Alexandre de Andrade Barbosa Brandão
Classificação: Servidor Público Federal –
Gerente de Projetos de TI

Ilma Cláudia Rocha Montenegro Fernandes
de Oliveira – Classificação:Empresária –
Academia de Ginástica

José Valdiberto Loureiro de Oliveira
Classificação: Engenharia Civil Construções

Zilmar Mendonça Andrade
Classificação: Professora – Ensino Superior –
Engenharia Química - Aposentada

Marcus José Fernandes de Oliveira
Classificação:
Dentista – Prótese Clinica

Novos sócios fazem o Juramento Rotário
acompanhando o Diretor de Protocolo Júnior
Bonfim
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(CONTINUAÇÃO DA PÁGINA ANTERIOR – SOLENIDADE DE POSSE EM 8 DE MAIO DE 2014)

Alexandre Brandão – Valdiberto Loureiro – Cláudia – Levi Madeira – Zilmar Andrade – Marcus – EGD Júlio Lóssio – Seridião – EGD Expedito Araújo

Arlete (esposa de Júlio Lóssio) coloca o
distintivo rotário em Cláudia Montenegro

Arlete (esposa de Júlio Lóssio) coloca o
distintivo rotário em Zilmar Andrade

EGD Júlio Lóssio coloca o distintivo
rotário no seu afilhado Alexandre Brandão

EGD Júlio Lóssio coloca o distintivo rotário no
seu afilhado Valdiberto Loureiro

EGD Júlio Lóssio coloca o distintivo rotário no
seu afilhado Marcus Fernandes

Presidente Levi entrega o Título de Sócio e o
Plano de Atividades ao compº Alexandre

Presidente Levi Madeira e Cleto Jr entregam o
Título de sócio e o Plano de Atividades à compª
Cláudia Montenegro

Presidente Levi Madeira entrega o Título de
Sócio Representativo e o Plano de Atividades
ao compº Valdiberto Loureiro

Presidente Levi Madeira e Eneida entregam o
Título de Sócio Representativo e o Plano de
Atividades à compª Zilmar

C
Presidente Levi Madeira ao lado de Seridião,
Cleto Jr e Cláudia, entregam o Título de sócio a
Marcus Fernandes

Companheiro Marcus Fernandes discursa em
nome dos novos sócios que acabaram de ser
empossados no Rotary Dunas

Presidente 12/13 e atual secretário do Dunas faz
a saudação aos novos sócios e uma retrospectiva
da história do Rotary Club de Fortaleza DUNAS
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QUALIDADE DE VIDA É TEMA DE PALESTRA NO DUNAS
15 de maio de 2014
A convite da companheira Zilmar Mendonça Andrade, ministra uma brilhante e interessante palestra, Deusimar Campos
Bezerra, maranhense casado com cearense, cujo trabalho está voltado para a orientação e tratamento das pessoas, para que
tenham uma vida mais saudável. Deusimar iniciou a palestra falando que os pilares de sua atividade são o exercício físico,
a alimentação equilibrada e uma boa noite de sono. Segundo ele, a missão da empresa que representa é levar saúde e
prosperidade a todas as pessoas. O objetivo é a preservação e a melhoria da saúde, em face do estilo de vida moderno, que
compromete a longevidade. Na prática, a maioria das pessoas não se exercita, não sabe se alimentar de forma saudável, não
consegue se recuperar do desgaste do dia a dia, por não desfrutar de noites de sono tranquilas. Como resultado, as pessoas
adoecem, sofrendo de dores, inflamações, enxaquecas, hérnias de disco, depressão, osteoporose, insônia, estresse e muitas
outras doenças e indisposições. Discorreu sobre a síndrome magnética da deficiência do corpo, informando que a falta de
harmonia entre a energia magnética do corpo humano e da terra, tem como resultado o surgimento das doenças. E que a
energia quântica ensina as células envelhecidas a funcionar de forma original. A doença começa com os átomos, passa
pelas moléculas, células, tecidos, órgãos e atinge os sistemas. Mas a doença só é detectada quando atinge os tecidos.
Segundo o palestrante, doença se cura com energia, pois as células, que são inteligentes, recebem, processam e emitem
energias, que são agredidas pelo estresse e outros fatores prejudiciais da vida moderna.

Companheira Zilmar Mendonça apresenta o palestrante da noite, Deusimar Campos Bezerra, que discorrerá sobre
qualidade de vida com ênfase para a alimentação, exercícios físicos e sono

Deusimar Bezerra apresenta a sua palestra e respondeu os
questionamentos de todos

Palestrante Deusimar recebe o seu certificado de
palestrante das mãos de Zilmar e Levi Madeira
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ROTARY DUNAS E ROTARY OESTE PROMOVEM INTERCLUBES
No dia 22/05/14 O Rotary Club de Fortaleza Dunas festeja seu aniversário de 3 anos e juntamente com o Rotary
Oeste comemoram o sucesso da Ação Humanitária dos dois clubes em prol do Hospital Infantil Alberto Sabin
(HIAS) com doação de cadeiras de rodas e realização do Projeto Visão do Escolar nas crianças internadas

A mesa foi composta com o Presidente Levi Madeira no centro e à sua direita o Presidente do Rotary Oeste Théo Basto, Diretora do
HIAS Dra. Marfisa Portela, EGD José Háteras, EGD Expedito Araújo e Presidente 12/13 do Rotary Dunas Cesar Bertosi. À esquerda
Presidente 13/14 do Rotary Dunas Seridião Montenegro, Presidente 14/15 do Rotary Iate Flavio Melo, Presidenta da Casa da Amizade
de Fortaleza Adriana Mendonça e seu esposo Francisco Jacques Braga Presidente do Rotary Club de Fortaleza Mucuripe

Presidente do Rotary Dunas Levi Madeira
e Presidente do Rotary Oeste Théo Basto
se reencontram neste segundo Interclubes

Desempenhou com elegância e muito
brilhantismo a direção do protocolo o
companheiro Marcus Fernandes

Iniciamos as festividades com uma
engraçada peça teatral encenada pelas
atrizes Mazé Figueiredo e Sônia Federico

Presidente 12/13 do Rotary Dunas Seridião
Montenegro faz uma retrospectiva do
clube desde a sua fundação (Págs 13 e 14)

Presidente do Rotary Dunas Levi Madeira
apresenta com multimídia as ações do
Rotary Dunas neste ano rotário

Presidente do Rotary Oeste Théo Basto
que veio com uma comitiva de 17 pessoas
fala da parceria DUNAS-OESTE

Diretora geral do HIAS agradece a ação
humanitária DUNAS-OESTE em prol do
Hospital Infantil Albert Sabin

1ª dama do Oeste Regina Basto presenteia
com um buquê de flores a 1ª dama do
Dunas Eneida Madeira

Presidente do Oeste Théo Basto entrega a
Levi Madeira o certificado de DOADOR
HUMANITÁRIO concedido por seu clube
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ROTARY DUNAS E ROTARY OESTE PROMOVEM INTERCLUBES
Neste valoroso interclubes do dia 22 de maio contamos com uma comitiva de 17 pessoas do Rotary Oeste e 30
pessoas do Rotary Dunas entre sócios e convidados e foi uma belíssima festa com apresentação de peça teatral,
retrospectivas de ações dos clubes e a doação dos óculos do Projeto Visão do Escolar às crianças consultadas do
Hospital Albert Sabin e que foram entregues à Diretora daquele hospital Dra. Marfisa Portela

da
Plenária composta por rotarianos, rotarianas, damas rotárias e convidados dos dois clubes Rotary Club de Fortaleza Dunas e Oeste
Foi intenso o companheirismo e alegria de todos nos mostrando que foi altamente proveitoso o nosso Interclubes

Entrega dos óculos pelo companheiro
Reinaldo Steremberg das Ópticas Visare à
Diretora do HIAS Dra. Marfisa Portela

Compº Militão convida os presentes para
o aniversário de 45 anos do Rotary Praia
em 27/5, o DUNAS será homenageado

Levi Madeira agradece a presença de todos
e encerra a reunião convidando a todos
para de pé saudarem a Bandeira do Brasil

Companheiras Carmélia e Matusahila e
companheiros EGD Expedito Araújo, João
Falqui e Wellington Gandhi

Companheiro Eduardo Campos do Oeste
ladeado pela sua esposa Marilena e pela
companheira Eneida (Rotary Dunas)

Companheiras Carmélia, Matusahila e
Eneida curtindo a festa de 3 anos do Dunas
nesta bela festiva Interclubes

3 anos Rotary Dunas

Companheiros Théo Basto e Seridião
Montenegro em momento de
companheirismo e descontração

Flávio Melo e Érika Martins (Iate), Dra
Marfisa (HIAS), Levi, Bertosi, Expedito,
Seridião (Dunas) e Théo Basto (Oeste)

Rotary Club de Fortaleza Dunas
Bolo de aniversário de 3 anos!
Muito sucesso e longa vida ao nosso clube

_____________________________________________________________________________________
10 DUNAS ROTÁRIO
ABRIL / 14
ROTARY CLUB FORTALEZA-DUNAS

O ROTARY CLUB DE FORTALEZA-DUNAS HOMENAGEIA
Francisco de Assis Martins Cavalcanti
Com o Título de Sócio Benemérito in Memoriam
Pelos relevantes serviços prestados ao Rotary International como
Governador Assistente deste clube no Ano Rotário 2012/2013
Reunião Festiva de Aniversário de 3 anos do Rotary Dunas em 22 de maio de 2014

Presidente 2012/2013 do Rotary Dunas Seridião Montenegro, autor desta
homenagem, entrega este reconhecimento à Érika Martins, viúva do homenageado

Priscila Cavalcanti é irmã de Assis Martins e nos
enviou este belíssimo relato abaixo

ACLAMAÇÃO DE UMA IRMÃ ROTARIANA
A Família Martins Cavalcanti se sente honrada pelo reconhecimento, mesmo que seja, pela esperança de redenção após a
morte do nosso ente querido Assis Martins pelo Rotary Clube DUNAS Fortaleza, Ceará no Distrito 4490. É reconfortante
diante da dor da perda precoce, irreparável e impreenchível.
Logo ele, Assis Martins um homem vigoroso, atencioso e vaidoso pelo alicerce feito para trilhar sua trajetória de vida. Nasceu
fruto de uma promessa dos nossos pais Arilo e Leda, em prol de minha saúde. Profissionalmente exerceu muitos cargos de
confiança bem depositada com toda galhardia. Constitui uma família, que era seu reinado, as filhas Letícia e Giovanna suas
princesas e sua esposa Erika de rainha a deusa. Amava, adorava e idolatrava este ser feminino com muito respeito, a chamava
de "minha linda mulher". Nunca conheci um homem tão apaixonado, que amava, que zelava, que protegia, que talvez
estragasse com tantos louvores.
Homem severo, digno e de boa índole. A verdade era seu lema. Não admitia mentira e nem falsidade. Levava a sério tudo onde
colocava sua assinatura. Foi um ser marcante pela seriedade de "dar de si, antes de pensar em si". Fui sua madrinha no ingresso
da vida rotária, na melhor das intenções.
Assis foi um rotariano de carterinha, mesmo em um período meteórico. Foi um simples companheiro no Rotary Clube
Centenário, com ambição natural de humano, foi sócio fundador do Rotary Clube Iate, Presidente da REPRESE, governador
assistente do Rotary Clube Dunas e idealizador de várias ações rotárias. Porem, como sempre é comum em um grande grupo,
foi amado por uns, respeitado e querido por outros e até odiado por alguns. Mas fica a gratidão para reflexão do
reconhecimento pós morte do meu irmão Assis Martins, que no exato momento é um Guerreiro Celestial. Um General Quatro
Estrelas do Exército de Deus.
Suas cinzas entraram em um processo de fusão com o corpo de nosso pai Arilo Cavalcanti, falecido há alguns dias atrás.
Ainda, consternada, enlutada e cheia de sentimentos, não suportei a emoção de está a frente desta solenidade festiva rotária de
homenagem especial ao meu querido irmão Assis Martins.
Peço-lhes desculpas e vou ficar agradecida eternamente. Que Deus em vossa generosidade retribua a cada membro da
comissão que sugeriu esta pauta, em especial ao companheiro Seridião Montenegro, realizada neste dia 22 de maio de 2014 às
20h no Ideal Clube.
Priscila Cavalcanti
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ROTARY DUNAS É HOMENAGEADO PELO ROTARY PRAIA
No dia 27/05/14 O Rotary Club de Fortaleza Praia comemora 45 anos de existência e de grandes
realizações e neste dia o Rotary Club de Fortaleza Dunas é homenageado por este profícuo clube de
Rotary quando o seu Presidente Levi Madeira recebe a medalha MÉRITO ROTÁRIO Francisco
Chagas de Almeida pelo desenvolvimento do Projeto Visão do Escolar o que nos deixou muito felizes
e agradecidos por este generoso reconhecimento. Participaram do Rotary Dunas os companheiros
Júnior Bonfim e seu filho, Seridião Montenegro, Reinaldo e Yara Steremberg, EGD Expedito Araújo
(sócio honorário), Levi Madeira e Eneida que levaram a filha Ingrid com seu noivo Tobias Neves.

Ar

Festiva de 45 anos do Rotary Club de Fortaleza Praia – composição da mesa da direita pra a esquerda:
Adriana Mendonça (Presidenta da Casa da Amizade de Fortaleza), EGD Expedito Araújo, Joelma (1ª dama do distrito
4490 Joelma, Satander (Presidente do Rotary Praia), Dejarino Santos Filho (Governador do distrito 4490), companheira
Madalena, Governador Indicado 2015/2016 Paulo Dias e Levi Madeira (Presidente do Rotary Club de Fortaleza Dunas)

Presidente do Rotary Dunas Levi Madeira recebe a medalha MÉRITO ROTÁRIO Francisco Chagas de Almeida das mãos
do companheiro Francisco Militão (autor da indicação que foi aprovada pelo clube), companheira Madalena (viúva do
EGD Francisco Chagas) e companheiro Satander (Presidente do Rotary Praia). Agradecido e sensibilizado o homenageado
faz uma retrospectiva do Projeto Visão do Escolar desde o seu inicio e projeta um vídeo ilustrativo emocionando a todos.

Companheiros de vários clubes de Rotary participaram desta belíssima festiva de aniversário do Rotary Praia que na
pessoa da companheira Madalena fez um relato retrospectivo das grandes ações que este clube tem desenvolvido ao longo
de sua existência. Obrigado Rotary Praia!

_____________________________________________________________________________________
12 DUNAS ROTÁRIO
ABRIL / 14
ROTARY CLUB FORTALEZA-DUNAS

ROTARY DUNAS PRESTIGIA CASA DA AMIZADE DE FORTALEZA
No dia 29/05/14 a Casa da Amizade comemorou 70 anos de fundada e o Rotary Dunas estava presente
inclusive foi responsável por compor e declamar um cordel em comemoração a esta data festiva

Presidenta da Casa da Amizade Adriana
Mendonça comanda a festa de aniversário de 70
anos de fundada numa concorrida e bela festa

Bolo de aniversário de 70 anos da Casa da
Amizade que contou com a participação do
Casal Governador Dejarino e Joelma

Presidente do Rotary Dunas compõe e declama
um cordel sobre a Casa da Amizade nos seus 70
anos de existência

P
Festiva de 70 anos da Casa da Amizade de Fortaleza contou com muitos rotarianos,
damas rotárias e convidados. Participaram o Governador Dejarino
Santos Filho, o Governador Eleito 2014/2015 Walter Soares, o Governador Indicado 2015/2016 Paulo Dias, o EGD Expedito Araújo, o Presidente da
REPRESE Marcelo Marinho e o próximo presidente desta entidade Flavio Melo. Muitos clubes participaram e consideraram a festa impecável.

Rotary Dunas presente com os companheiros
João Falqui, EGD Expedito Araújo (sócio
honorário), Levi Madeira e Eneida

1ª Dama do Distrito 4490 Joelma ladeada pelos
companheiros Levi Madeira e EGD Expedito
Araújo

Governador Dejarino mesmo ainda se
recuperando do acidente em seu pé direito
participou ativamente desta solenidade

Rotary Dunas presente com a participação ativa
da companheira Zilmar Mendonça que tem
muita afinidade e prazer c/ a Casa da Amizade

Presidente do Dunas Levi Madeira transferiu a
reunião da semana para a Casa da Amizade e
aqui participando com Eneida

Companheiros Levi Madeira, Marcelo Marinho,
Serginho Benevides e Flávio Melo participando
desta bela solenidade
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DISCURSO DO 3º ANIVERSÁRIO DO
ROTARY CLUB DE FORTALEZA DUNAS
Seridião Montenegro
Senhor Presidente e autoridades da mesa,
No dia 19 de maio, o Rotary Club de Fortaleza Dunas completou
três anos de existência. Mais do que a comemoração de um simples
aniversário, esse é o momento em que devemos voltar as vistas para o
passado, contemplar o caminho percorrido e fazer uma profunda
reflexão sobre o desempenho desse clube em sua curta, mas profícua
existência.
Tudo começou quando, na condição de Governador Assistente, recebi do Governador Expedito Araújo, em
27 de abril de 2011, a incumbência de fundar um novo clube de Rotary, dentro do programa de expansão do número
de clubes do Distrito e de ampliação do quadro social, com o reaproveitamento de companheiros que se evadiram
dos clubes de Fortaleza.
Tomamos todas as providências burocráticas para atingir nosso objetivo dentro do cronograma estabelecido,
em freqüentes contatos telefônicos e comunicações por e-mail com Edilson Gushiken, Carlos Afonso, Fábio
Peverari, Émerson Bezerra, mas principalmente com a senhora Débora Oliveira Watanabe, supervisora de suporte a
clubes e distritos do Escritório Brazil Office de RI, obtendo orientações que nos permitiram, em tempo recorde,
preencher todos os requisitos e atender a todas as exigências para a fundação do Rotary Club de Fortaleza Dunas.
Com a presença dos 31 sócios fundadores, fizemos a sessão inaugural do clube em 19 de maio de 2011, com
o compromisso, a disposição e a esperança de concluir o processo de fundação ainda no ano rotário 2010-2011. A
ideia era que o novo clube tivesse uma atuação diferenciada, primando pelo convívio harmônico nas relações
sociais, em saudável companheirismo e amizade, o que só seria possível a partir da rigorosa seleção dos que iriam
ingressar no Rotary Dunas, sem esquecer a imperiosa necessidade de promover intensa atividade de prestação de
serviços à comunidade, razão maior da existência de um clube de Rotary.
Elegemos a primeira diretoria e em pouco menos de 40 dias recebemos o certificado de admissão no Rotary
International, em 28 de junho de 2011, dois dias antes de terminar o ano rotário.
No primeiro ano 2011-2012, o presidente eleito, companheiro César Bertosi, decidiu dar ênfase ao
companheirismo e à consolidação das relações interpessoais, para criar o ambiente favorável a futuras ações sociais.
Mesmo assim, na Conferência Distrital, o boletim Dunas Rotário recebeu sua primeira premiação como o
melhor do Distrito. Essa foi a primeira premiação do nosso clube.
Em 2012-2013, assumimos a presidência do clube e elaboramos um Plano de Metas, estabelecendo
diretrizes pautadas nas Metas Distritais do Governador Pedro Ivo.
Conseguimos durante todo o ano freqüência em torno de 80%, após as recuperações; aumentamos o quadro
social em 45%; tivemos a aquisição de oito títulos Paul Harris; pagamos todos os compromissos financeiros em dia,
inclusive a per capita de RI; fizemos as comunicações mensais de freqüência logo após a última reunião de cada
mês; mantivemos absolutamente atualizado o cadastro dos sócios e do clube no portal do RI; participamos da
iniciativa “todos os rotarianos todos os anos”, com a doação de U$ 100.00 por rotariano, num total de U$ 3.300.00;
tivemos presença expressiva nos treinamentos e demais eventos distritais. Fizemos o registro do clube no Cartório
de Registro Civil das Pessoas Jurídicas e na Secretaria da Receita Federal do Brasil.
No campo social, definimos as entidades filantrópicas que o Rotary Dunas pretendia ajudar: fizemos o Natal
da Creche Associação Anjos de Deus, no bairro Cristo Redentor; demos apoio ao projeto Globalização da Caridade,
realizado pelo Recanto do Sagrado Coração, que ampara moradores de rua, trabalha na recuperação de dependentes
químicos e abriga senhoras idosas carentes, fazendo freqüentes doações de roupas usadas e gêneros alimentícios não
perecíveis e, graças ao espírito humanitário dos companheiros Júnior e Francisca Bonfim, proporcionando, aos
moradores de rua, almoço em um sábado por mês, numa demonstração prática de como dar de si, antes de pensar
em si. Esse momento rotário do companheiro Junior Bonfim foi premiado pelo Distrito 4490, na Conferência
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Distrital, assim como, pela segunda vez, o Boletim Dunas Rotário, tão caprichosamente elaborado pelo companheiro Levi
Madeira. Demos apoio à Associação das Mulheres Mastectomizadas Toque de Vida, com o pagamento do aluguel mensal
do imóvel da entidade, a assistência psicológica prestada pelo companheiro Francisco Raimundo às mulheres daquela
associação que, além de perderem a mama, muitas vezes perdem o marido e principalmente a autoestima. Com o decisivo
apoio do companheiro Júlio Lóssio, em parceria com o Rotary Club of Ichalkaranji, de Nova Deli, na Índia, sob os
auspícios da Fundação Rotária, aprovamos projeto que destinou U$ 24.000.00 para a aquisição pela Associação das
Mulheres Mastectomizadas Toque de Vida, de máquinas e equipamentos destinados à produção industrial de próteses
mamárias, que até então eram fabricadas artesanalmente; para a Casa de Afonso e Maria, que atua na área da educação,
arte, cultura, esporte e geração de renda de adolescentes e jovens do bairro Dunas, aprovamos projeto de subsídio distrital
simplificado que destinou àquela entidade R$ 1.480,00. Obtivemos, sempre com o apoio do companheiro Júlio Lóssio,
verba distrital de U$ 1.000.00 para o Projeto Visão do Escolar e verba para a recuperação do campo de futebol do bairro
Dunas.
Cumprimos 50 das 71 metas do programa de trabalho do Governador Pedro Ivo, graças à valiosa e decisiva
colaboração dos companheiros. O Rotary Club de Fortaleza Dunas, no ano rotário 2012-2013 foi distinguido na
Conferência Distrital com seis premiações, dentre as quais a Menção Presidencial, assinada pelo Presidente Internacional
do Rotary Sakuji Tanaka, em razão do trabalho desenvolvido na promoção da Paz através do Servir.
No ano rotário 2013-2014, assumiu a presidência do Clube o dedicado companheiro Levi Torres Madeira
Como primeira ação de sua administração, havendo “excesso de caixa” e diante da grande dificuldade conjuntural por
que passava o Recanto do Sagrado Coração, destinou R$ 5.000,00 em doação àquela instituição. No curso do ano rotário,
realizou sucessivas campanhas de doação de alimentos tendo conseguido, por sua capacidade de agregação e liderança,
volume significativo de alimentos não perecíveis, em diversas oportunidades, que foram doados ao Recanto do Sagrado
Coração. Foram mantidos os almoços mensais aos sábados patrocinados pelos companheiros Bonfim e Francisca,
algumas vezes com a presença e a participação de alguns dos companheiros do clube. Além do mais, Levi aprovou o
Projeto Transporte da Caridade, elaborado por mim, objetivando obter a doação de uma Kombi pelo grupo M. Dias
Branco, entregue no Recanto do Sagrado Coração poucos dias depois de remetido o projeto àquele grupo empresarial,
através da Senhora Consuelo Dias Branco.
Fez a entrega à Associação das Mulheres Mastectomizadas Toque de Vida, de máquinas e equipamentos
adquiridos com o valor correspondente aos U$ 24.000.00 recebidos no início de sua administração, para produção
industrial das próteses mamárias por aquela instituição. Continuou a efetuar o pagamento do aluguel da Associação das
Mastectomizadas, no valor de R$ 800,00 mensais. Efetuou doações de U$ 2.000.00 à Fundação Rotária, mediante a
aquisição de quatro títulos Paul Harris. Participou da iniciativa “todos os rotarianos, todos os anos”, com uma doação à
Fundação Rotária de U$ 100.00 (cem dólares) por rotariano, no total de U$ 3.200.00.
Desenvolveu e executou o extraordinário projeto “Visão do Escolar”, em Escola Municipal e agora em parceria
com o Rotary Oeste no Hospital Alberto Sabin, identificando crianças com deficiência visual, para atendimento
oftalmológico em sua Clínica e doação de óculos por óticas de propriedade de pessoas de boa vontade como a Ótica
Visare dos companheiros Reinaldo e Yara. Esse projeto teve grande repercussão em relação à imagem pública do Rotary,
com entrevistas e notícias freqüentes em emissoras de rádio e televisão e nos principais jornais de Fortaleza.
Pelo trabalho realizado por Levi Madeira na presidência do Rotary Dunas, nosso clube obteve o reconhecimento
na recente Conferência Distrital, com o recebimento de seis Troféus e da menção presidencial, assinada pelo atual
Presidente do Rotary International Ron D. Burton, já tendo o Governador Dejarino informado que há mais três ou quatro
troféus que deixaram de ser entregues em razão do acidente que sofreu durante aquele evento rotário.
Repito o que disse recentemente por e-mail ao Presidente Levi:
“Caro amigo, eu o admiro muito pelo inegável esforço que você vem empreendendo, com entusiasmo, dedicação
e liderança, para colocar o nosso querido Rotary Club de Fortaleza Dunas na linha de frente dos poucos clubes do Distrito
4490 que conseguiram cumprir praticamente todas as suas metas e atingir a maior parte de seus objetivos. Devo
acrescentar que, nos meus treze anos de Rotary, jamais assisti, participei ou ouvi falar, de uma maratona tão intensa de
ações sociais realizadas por um clube de Rotary, que sequer se igualasse à que realiza o Rotary Dunas na sua
administração. Não tenho a menor dúvida em afirmar que o Rotary Club de Fortaleza Dunas é atualmente um dos
melhores, senão o melhor clube de Rotary do Distrito 4490”.
Ao completarmos três anos de existência, ninguém melhor, para receber o caloroso abraço de parabéns pelo
aniversário, do que nosso presidente Levi, que soube, com entusiasmo "Viver Rotary e Transformar Vidas", pelo
edificante trabalho de apoio a essas entidades filantrópicas, destinado a minimizar o sofrimento das mulheres
mastectomizadas, dos moradores de rua, dos idosos, das crianças e adolescentes, portadores de deficiência visual e dos
dependentes químicos.
Obrigado!
Seridião Correia Montenegro – Presidente 2012/2013 do Rotary Club de Fortaleza – Dunas
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Meu caro companheiro, comecei meu dia lendo o Dunas que sempre traz boas noticias, instrução e as suas trovas
sobre a Casa da Amizade retratam bem esse maravilhoso trabalho.
Um grande abraço,
Gerson Gonçalves

Meu Caro Presidente e Amigo Levi,
Li com a atenção de sempre seu Cordel "CASA DA AMIZADE 70 anos "Gostei muito, o que não é novidade. Por
oportuno lembro que a 12a. Presidenta da Casa da Amizade, foi a Sra. MARIA JOSÉ WEYNE, avó da Valéria,
minha mulher.Seu esposo ALVARO NUNES WEYNE, foi fundador do RC DE FORTALEZA, e seu primeiro 1º
Vice-Presidente.
Parabéns Levi e um Grande Abraço
Háteras

Companheiro Levi mais uma vez obrigado por sua consideração em nos distinguir com o envio do seu excelente
Dunas Rotário que como sempre esta divino em todos os sentidos. Se houvesse um troféu especifico para o melhor
Presidente, sem demérito aos demais com certeza seria você, o merecedor desse destaque.
Pedro Ivo de Carvalho Viana - Rotary Club São Luís Praia Grande - GD 2012-2013 Distrito 4.490

Amigo Levi, tudo perfeito. Parabéns pelo volumoso conteúdo do Dunas Rotário que reflete a grande extensão da
atuação e a importância das realizações do Rotary Dunas, dirigido com maestria pelo competente companheiro
Levi Madeira, que melhorou a "visão" da comunidade para a imagem pública do Rotary.
Abraço,
Seridião Montenegro

Vila Real, 03-06-2014
Queridos Amigos e Companheiros Eneida e Levi,
MUITOS PARABÉNS PELO MAGNÍFICO ANO QUE PRESTARAM AO VOSSO ROTARY CLUB DE
FORTALEZA-DUNAS, AO VOSSO DISTRITO E A RI EM GERAL (passando pelo português RC de Vila Real
que beneficiou, através de mim, do prazer da leitura do vosso excelente Boletim e sua poesia de cordel…).
Para ambos e demais Companheiros do vosso Clube e Distrito (Jimmy Clark/Carminho sempre!)
Abraços amigos do
Manuel Cardona.

Boa tarde, Caro Companheiro Levi Madeira.
Antes de tudo votos de uma boa saúde para o meu Companheiro e Exma. Família.
Não sei o que se passou mas deixei de ter o prazer de receber o vosso e seu jornal que tão apreciado é no meu
clube…
O que nos vale é que o Companheiro Manuel Cardona não me deixa sem ter a possibilidade de olhar as vos asas
acções e as vossas tarefas mensais.
Em Agosto penso voltar juntamente com a minha Esposa Maria do Céu, a essa linda terra “Fortaleza que me tão
querida…e desta vez queria ter a oportunidade de estar mesmo mais perto de vós para vos transmitir também o
quanto são admiradas no meu Clube as vossas acções desenvolvidas na vida do vosso Clube.
Deixo-lhe aqui novamente o meu e-mail… jose.borges@acoreana.pt

