AN O ROT ÁRI O 2 0 1 3 /2 0 1 4 - Nº 0 1 2 - J U NH O / 2 0 1 4 - E DI Ç ÃO 3 8

Palavra do Presidente
PRESIDENTE DE RI
Ron D. Burton
GOVERNADOR
DISTRITO 4490
Dejarino Santos Filho
GOVERNADOR
ASSISTENTE
Sávio Queiroz
ROTARY CLUB
FORTALEZA DUNAS
Fundação: 19/05/2011
Admissão em RI:
28/06/2011
CONSELHO DIRETOR
PRESIDENTE
Levi Torres Madeira
1º VICE-PRESIDENTE
Wellington Gandhi
2º VICE-PRESIDENTE
Débora Pimentel
SECRETÁRIO
Seridião Montenegro
TESOUREIRA
Eneida Madeira
DIRETOR DE
PROTOCOLO
José Bonfim Almeida Jr
VICE-DIRETOR DE
PROTOCOLO
Marilza Pessoa

i

PRESIDENTE ELEITO
2014/2015
José Bonfim Almeida Jr
B O LE T I M D U N A S
ROTÁRIO
Comissão Editorial
PRESIDENTE
Levi Torres Madeira
levi.torres.madeira@gmail.com

MEMBROS
Eneida Madeira
Seridião Montenegro
Boletim Mensal
Impresso e eletrônico
Acesse pelo site
www.levimadeira.recantodasletras.com.br

Clicando em E-books

Estimados companheiros e companheiras do Rotary Dunas! Chegou o
final de nosso Ano Rotário 13/14 no qual tivemos a honra de presidir este jovem
clube de Rotary. Foram 12 meses de intensas atividades procurando beneficiar
pessoas mais carentes de nossa sociedade assim como dignificar e elevar o nome
deste clube em todo o distrito 4490.
Cumprimos rigorosamente em dia com todos os nossos compromissos financeiros junto ao
nosso distrito, Casa da Amizade, Brasil Rotário, Rotary International e Ideal Clube e nossa eficiente
tesoureira Eneida Madeira ainda repassou a pasta ao presidente entrante Jr. Bonfim com saldo em caixa
de R$ 5.675.74. Agradeço à querida Eneida pelo empenho e brilhante trabalho à frente da tesouraria.
Ampliamos o nosso quadro associativo em 37% passando de 30 sócios em primeiro de julho de
2013 para 41 sócios no final de junho de 2014.
Tínhamos como meta contribuirmos com 2 mil dólares para a Fundação Rotária e fazermos
dois Títulos Paul Harris.Conseguimos doar seis mil e trezentos dólares e fazermos cinco Títulos Paul
Harris e ainda conquistamos o título de First Class no distrito por cada rotariano do clube doar 100
dólares. Hoje entregaremos mais um Titulo Paul Harris ao companheiro que mais se destacou neste ano
em freqüência e participação nos projetos do clube e este companheiro se chama João Martinez Falqui.
Incentivamos e participamos dos principais eventos promovidos pelo nosso distrito 4490 como
Seminário de Desenvolvimento do Quadro Associativo, Seminário da Fundação Rotária, Treinamento de
Presidentes e Governadores Assistentes, Assembléia Distrital, Conferência Distrital aonde nosso clube
foi premiado com 6 troféus pelas metas alcançadas e participamos da Convenção Internacional em
Sydney Austrália representados pelo casal Júlio Lóssio e Arlete.
Editamos mensalmente o nosso jornal Dunas Rotário impresso e eletrônico seguindo nesta
versão para vários países do mundo e que foi premiado na 63ª Conferência Distrital como o melhor
boletim do distrito 4490.
Promovemos a Imagem Pública de Rotary de forma intensa e positiva através de nosso jornal
Dunas Rotário, Carta Mensal do governador Dejarino, jornal Diário do Nordeste onde fomos matéria
diversas vezes, Jornal do Hospital Infantil Albert Sabin, entrevistas em rádio e televisão, saímos 3 vezes
na revista Brasil Rotário com destaques para nossos projetos, nossos interclubes e nossas reuniões.
Criamos uma página do Dunas no Facebook e um grupo com os sócios do clube no whatsapp o
qual batizamos de ZapDunas e que vem sendo um grande fórum de debates e divertimento com
divulgação de fotos e notícias em tempo real inclusive das reuniões.
Realizamos dois interclubes, sendo o primeiro com o Rotary Club Edson Queiroz e Estoril e o
segundo com o Rotary Club de Fortaleza-Oeste com o qual realizamos uma ação humanitária em prol do
Hospital Infantil Albert Sabin.
Apoiamos e trabalhamos pela Associação Cearense das Mastectomizadas – Toque de Vida,
uma organização de aproximadamente 500 mulheres carentes e que foram retiradas as mamas em
conseqüência de câncer. Através de um Projeto aprovado pela Fundação Rotária e apoiado pelo nosso
distrito e pelo distrito 3170 da Índia conseguimos 24.220 dólares e com estes recursos compramos
máquinas equipamentos para uma fábrica em que produzirão as suas próteses para consumo próprio e
comercialização ajudando nos seus sustentos. Conseguimos mais mil dólares com um projeto distrital e
compramos mais uma máquina e o clube pagou o aluguel da sede mensalmente no valor de 800 reais. O
companheiro Francisco que é Psicanalista fez belíssimo trabalho levando apoio psicológico a estas
mulheres e a companheira Eneida que vem há muitos anos apoiando e incentivando aquela associação.
Apoiamos quase mensalmente o Recanto do Sagrado Coração, local que acolhe moradores de
rua, levando alimentos e roupas com participação de sócios do clube e pessoas da sociedade com apelo
que fizemos através do Facebook. Os companheiros Jr Bonfim e Francisca mensalmente se doam à causa
fazendo neste dia a refeição para estas pessoas.
Criamos e desenvolvemos o Projeto Visão do Escolar com treinamento para professores e
agentes de saúde os quais realizaram a triagem da Acuidade Visual em 600 crianças sendo 500 do
Colégio Municipal Maria Alice e 100 crianças do Hospital Infantil Albert Sabin. Foram detectadas 60
destas com grande deficiência visual e todas receberam gratuitamente consultas de vista e seus óculos
que foram doados pelas Ópticas Visare e Diniz.
Sei que o Rotary sozinho não conseguirá resolver todos os problemas do mundo, mas tentamos
com toda boa vontade pelo menos amenizar parte deste mundo de problemas!
Agradeço a todos os meus companheiros, amigos e leitores do Dunas Rotário que direta ou
indiretamente participaram e nos incentivaram para nesta ano VIVER ROTARY, TRANSFORMAR
VIDAS e aqui deixo meus votos de sucesso ao nosso Presidente 2014/2015 Júnior Bonfim.
Levi Madeira – Presidente
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09 – Wellington Malta
17 – Maria Luisa (esposa de Wellington Malta)
22 – Nila Toscano (esposa de Fabiano Magacho)
28 – André Castelo (sócio honorário)
29 – Fabiano Magacho
Na pessoa do companheiro Wellington Malta, parabenizamos
a todos os aniversariantes do mês de julho desejando a todos
um Feliz Aniversário e muita saúde.
Na foto ao lado Wellinton presenteia ao companheiro Cleto
Montenegro Jr. com um livro relacionado a comércio exterior

JUNHO DE 2014

Nº DE REUNIÇÕES = 02 / NÚMERO DE SÓCIOS = 41 / FREQÜÊNCIA = 60%
Dólar Rotário de julho de 2014 = R$2,25

14 de junho de 2014 – Companheiros Júnior Bonfim e Francisca mais uma vez dedicam um sábado ao Recanto do Sagrado
Coração, fazendo o almoço para os moradores de rua que ali buscam um consolo para seus estômagos vazios. Parabéns ao
futuro Presidente Bonfim pelo exemplo do Dar de Si.
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ROTARY DUNAS RECEBE A PRESIDENTA DA ASSOCIAÇÃO CEARENSE
DAS MASTECTOMIZADAS E DEBATE METAS PARA
O PRÓXIMO ANO ROTÁRIO

05/6/14 – Mesa da Presidência composta
pelo Presidente Levi Madeira tendo à sua
direita Jr Bonfim e à esq. Cesar Bertosi

05/6/14 – Maria Nilda, Presidenta da
Associação CE das Mastectomizadas
agradece todo apoio recebido do clube

05/6/14 – Presidente Eleito Jr Bonfim após
colheita de idéias dos sócios fala de suas
metas para o seu ano rotário na presidência

05/6/14 – Companheiro Daniel Monteira
presenteia Eneida Madeira com um Kit
contendo um CD e um livro

05/6/14 – Maria Nilda e seu esposo sendo
recebidos no Rotary Dunas por Eneida
Madeira e Júnior Bonfim

05/6/14 – Parte da plenária prestigiando
esta reunião que tem como foco principal o
debate pra elaboração das metas 2014/15

05/6/14 – Companheiros Roberto Araújo e
Júnior Bonfim em momento de
descontração

05/6/14 – Companheiros Eneida Madeira
e Edízio Figueiredo participando da
reunião

05/6/14 – Companheiros Falqui e
Fernando Montenegro dão suas idéias para
o futuro Presidente Júnior Bonfim

05/6/14 – Companheiras Francisca Bonfim
e Zélia Brasil também contribuem com
suas idéias na elaboração das mestas

05/6/14 – Companheiros Cláudia
Montenegro e Marcus Fernandes sempre
atuantes e presentes

05/6/14 – Governador Assistente Cesar
Bertosi entrega os kits do Ano Rotário
2014/2015 ao Presidente Jr. Bonfim
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FESTIVA NA CASA DA AMIZADE COM TEMÁTICA DE FESTAS JUNINAS
Cada mês a Casa da Amizade de Fortaleza é apoiada por dois clubes de Rotary da capital e neste mês de junho
ficaram responsáveis o Rotary Club de Fortaleza e Fortaleza Dunas. Participamos do Bingo e da Festa

26/6/14 – Vista geral da festa com a
participação de rotarianos e damas rotárias
de vários clubes de Fortaleza

26/6/14 – Vista geral da festa com a
participação de rotarianos e damas
rotárias de vários clubes de Fortaleza

26/6/14 – Tivemos uma grande
participação dos companheiros do Rotary
Dunas

26/6/14 – Companheiros do Rotary Dunas
em momento de descontração e
companheirismo

26/6/14 – Presidente 14/15 Júnior Bonfim
e Francisca prestigiaram este evento e
trouxeram a família

26/6/14 – Companheiro Wellington
Gandhi juntamente com Carmélia e
Matusahila

26/6/14 – Companheiro Edizio Figueiredo
ao lado da companheira Zélia Brasil e uma
amiga sua que participou também da festa

26/6/14 – Companheiro João Falqui ao
lado da Dra. Ingrid Madeira (Médica) e
Dr. Tobias Neves (Advogado)

26/6/14 – Companheiros Levi Madeira e
Eneida Madeira que foi uma das
organizadoras desde evento

26/6/14 – Companheira Zilmar ao lado de
Eneida Madeira e de Adriana Mendonça
(Presidenta da Casa da Amizade)

26/6/14 – Presidente do Rotary Dunas
Levi Madeira agradece a presença e
participação de todos

26/6/14 – Companheira Eneida Madeira
deu tudo de si para o sucesso desta festa e
agradece a todos pela participação
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ÚLTIMA REUNIÃO DO ANO ROTÁRIO 2013/2014
No dia 3 de julho de 2014 nos despedimos da presidência empossando mais duas companheiras
afilhadas do companheiro Júlio Lóssio

3/7/14 – Companheiro Wellington Malta
fala da importância de promovermos a
cultura durante as reuniões do Dunas

3/7/14 – Companheiro Wellington Malta
em seguida presenteia ao Cleto Jr com
um belo livro sobre Comércio Exterior

3/7/14 – Nesta data tomaram posse no
Dunas Maria Zélia Cavalcante Brasil e
Margarida Maria Alacoque Lima Teixeira

3/7/14 – Margarida Alacoque e Zélia
Brasil se apresentam ao clube ao lado do
padrinho Júlio Lóssio

3/7/14 – Júlio Lóssio coloca o distintivo
rotário em cada uma de suas afilhadas
após a leitura do compromisso rotário

3/7/14 – Presidente Levi entrega o título de
sósia a Zélia Brasil com a classificação:
Dentista - Ortodontia

3/7/14 – Margarida recebe seu título de
sócia com a classificação: Servidora
Pública - Advogada da União -Aposentada

3/7/14 – Margarida Alacoque fala em
nome das duas que tomaram posse
dizendo da alegria e disposição em ajudar

Júlio Lóssio participou da 105ª Convenção
Internacional do Rotary em Sidney
Austrália de 1-4 de junho e fala do evento

3/7/14 – Presidente 2014/2015 Júnior
Bonfim convida a todos para participarem
de sua posse no La Meson dia 11/7/14

3/7/14 – Plenária que prestigiou a última
reunião ordinária tendo Levi Madeira
como Presidente do Rotary Dunas

3/7/14 – Destaque na plenária para as
companheiras Zilmar, Matusahila e
Carmélia
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PRESIDENTE LEVI MADEIRA PASSA PASTA AO PRESIDENTE JÚNIOR
BONFIM QUE TOMA POSSE NO LA MESON EM 11 DE JULHO DE 2014

No dia 2 de julho de 2014 o Presidente 13/14 Levi Madeira passa a pasta da tesouraria juntamente com
todos os livros caixa de seu ano rotário com um saldo em dinheiro de R$ 5.675,74 ao Presidente 14/15
Júnior Bonfim que estava acompanhado do atual e futuro secretário Seridião Montenegro. No dia 11 de
julho de 2014 Bonfim toma posse juntamente com todos os outros presidentes no La Meson Buffet

02/07/14 – Casal Levi Madeira e Eneida
apontam o novo presidente do Rotary Club de
Fortaleza Dunas para o ano rotário 2014/2015
companheiro Júnior Bonfim

02/07/14 – Na posse do companheiro Júnior
Bonfim: Casal amigo, Cícero Braz, Jr. Bonfim,
Francisca Bonfim, Roberto Araújo e esposa
Fernanda juntamente com Eneida Madeira.

02/07/14 – Na posse do companheiro Júnior
Bonfim: Niwde Mapurunga, Francisco Raimundo,
Wellington e Carmélia, Bonfim e Francisca, Júlio
Lóssio e Arlete

02/07/14 – Na posse do companheiro Júnior
Bonfim: Csal Roberto Araújo e Fernanda.
Estiveram presentes também Cleto Montenegro Jr
e Zilmar Mendonça
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MENSAGENS RECEBIDAS PELO PRESIDENTE DO
ROTARY CLUB DE FORTALEZA DUNAS
________________________________________________________
James Kelso Clark Nunes

Rua Vicente Leite, 1392

Tel.: 85 32647891 e 32614538
e-mail: jkc.nunes@gmail.com

Apt. 501 – Aldeota
FORTALEZA – CE 60170-150
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30 de Junho de 2014
Dr. LEVI MADEIRA
Presidente 2013-14 do Rotary Club de Fortaleza-Dunas
Ilustre companheiro LEVI,
Uma das mais gratificantes sensações que alguém pode experimentar é a do dever
cumprido. Por isso mesmo estou lhe escrevendo esta, apesar de saber que o amigo não tem
necessidade de qualquer carta.
Ousando parodiar o Apóstolo Paulo (ao dizer que seus irmãos em Cristo na igreja de
Corinto eram a carta dele, escrita no coração, conhecida e lida por todos), digo que nenhuma
carta elogiosa de seu trabalho teria mais valor do que a gratidão escrita nos corações de tanta
gente a quem você se dedicou de corpo e alma.
Tal dedicação, a meu ver, constitui um exemplo digno de ser imitado por futuros
presidentes. Como seria benéfico que alguém resumisse em uma “instrução rotária” alguns
registros de boletins do seu clube no ano de sua administração. Pense nisso!
Uma das beneméritas ações do DUNAS foi reforçada pelo OESTE, graças à percepção
do presidente, Théo, que obteve o apoio geral para aderir à nobre causa. E assim vocês dois
escreveram outra página que pode ser considerada como instrutiva – para quem deseja
transformar em prática a teoria expressa no nobre ideal de servir.
Queira tornar extensivas à Eneida e às filhas do precioso casal as felicitações de que
esta é portadora, pois elas são parte integrante da linda história de sua vida.
Cordialmente,
Jimmy

