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No mês de novembro, que se inicia, devemos atender ao apelo do Rotary
International e voltar nossas atenções para os programas da Fundação Rotária, que tem por
missão capacitar os rotarianos de todo o mundo para que possam promover a paz e favorecer
a boa vontade e a compreensão mundiais, apoiando as iniciativas que visam a melhoria da
saúde e da educação, e que têm como objetivo final o combate à miséria e à fome.
Para a realização de seus objetivos, a Fundação Rotária, que é uma organização sem
fins lucrativos, depende, fundamental e integralmente, das doações de pessoas que acreditam
que podem ajudar a melhorar o mundo, com sua contribuição e o seu trabalho. Mas só se
dispõe a contribuir para os projetos da Fundação Rotária quem tem conhecimento da
destinação de seus recursos. Por essa razão, é necessário que divulguemos, entre rotarianos e
não rotarianos, que as doações à Fundação Rotária são aplicadas em projetos, tais como: o
PÓLIO PLUS, que se destina à erradicação da paralisia infantil; o treinamento de bolsistas,
para assumir posições de liderança nas áreas de paz e de resolução de conflitos; os subsídios
da Fundação, que financiam atividades humanitárias, profissionais e educacionais, de
iniciativa dos rotarianos de todo o mundo. Devemos ter em mente que a Fundação Rotária é
dos rotarianos e se constitui no principal instrumento disponível para fazer o bem, ajudando
a transformar os sonhos mais distantes em realidades concretas, inclusive na nossa própria
comunidade. A palavra chave da Fundação Rotária é generosidade, na utilização de seus
recursos, para a solução dos problemas mais graves que afligem a humanidade: as doenças, o
analfabetismo, a miséria e a fome.

levi.torres.madeira@gmail.com

Peço que todos os companheiros do Rotary Club de Fortaleza Dunas analisem, e
transformem em ações concretas, o nosso Plano de Metas para o ano rotário 2012-2013, e
façam suas opções, iniciando com a iniciativa que procura envolver “Todos os Rotarianos
Todos os Anos”, com uma contribuição “per capita” de U$ 100.00 (cem dólares) para o
Fundo Anual de Programas. Pensem também na meta que propõe que se façam contribuições
para a Fundação Rotária, através da aquisição de títulos de sócio Paul Harris. Não esqueçam
que, para a erradicação da paralisia infantil, é importante participar da campanha PÓLIO
PLUS, fazendo doações ao Fundo Pólio da Fundação Rotária. A recente campanha “Paralisia
Infantil Nunca Mais – Meu Real Salva Uma Criança”, realizada na Av. Beira pelos clubes de
Rotary de Fortaleza, para angariar recursos para a Fundação Rotária, foi um edificante
exemplo de como sensibilizar a comunidade a participar de um dos programas mais
importantes da Fundação Rotária, o programa de combate à pólio.

MEMBROS
Eneida Lustosa Madeira
Cleto Montenegro
José Bonfim Almeida Jr
Seridião Montenegro

As campanhas de divulgação dos objetivos da Fundação Rotária e as palestras sobre
a Participação do Rotary na Campanha Mundial de Erradicação da PÓLIO PLUS são
certamente o principal instrumento de divulgação da Imagem Pública do Rotary
International.

BOLETIM MENSAL
IMPRESSO E ELETRÔNICO

Vamos nos unir, companheiras e companheiros, em torno desses ideais e estaremos
fazendo um sólido alicerce para a edificação de um clube de Rotary forte, motivado e
prolífero em suas ações.

PRESIDENTE
ELEITO 2013/2014
Levi Torres Madeira
B O LE T I M D U N A S
ROTÁR IO
Comissão Editorial
PRESIDENTE
Levi Torres Madeira

Leia também pelo site do
escritor
www.levimadeira.recantodasletras.com.br

Clicando em E-books

Seridião Montenegro
Presidente do Rotary Club de Fortaleza-Dunas
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14/11 – Compº Francisco Régis Frota Araújo
22/11 – Compº José Anízio de Araújo
29/11 – Compº José Freire de Sena

Nossos mais efusivos parabéns aos
companheiros Régis, Anízio e Freire que
aniversariam no mês de novembro!
OUTUBRO DE 2012

Nº DE REUNIÇÕES 04 = / NÚMERO DE SÓCIOS = 24 / FREQÜÊNCIA = 87,07%
Dólar Rotário de novembro de 2012 = R$ 2,06

A SSOCIAÇÃO A NJOS DE D EUS
Atendendo a 170 crianças e adolescentes em diferentes atividades como reforço escolar, ensino de
música, capoeira, dança, teatro, recreação e evangelização, esta associação (Presidida pela Ir. Maria do
Socorro) presta relevantes serviços à comunidade e precisa muito de doações e voluntários para
continuar desempenhando seu fabuloso papel. No Dia da criança, 12 de outubro, O Rotary DUNAS se
fez presente com os companheiros Seridião (presidente), Luiziana, Bárbara e Eymard Freire que
levaram deliciosos salgadinhos e refrigerantes alegrando a garotada. Parabenizamos ao casal Eymard e
Bárbara pelo desprendimento e oferta destas guloseimas. Associação: (85) 3063-2780; 8675-2591

P ARALISIA I NFANTIL – P ÓLIO N UNCA M AIS
Os Clubes de Rotary de Fortaleza participaram da campanha “MEU REAL SALVA UMA
CRIANÇA” aonde as pessoas eram convidadas a colaborar colocando seu real nas urnas instaladas na
Av. Beira Mar das 6h às 8h e das 18h às 20h nos dias 23 e 24 de outubro. O companheiro Seridião
Montenegro participou ativamente desta campanha juntamente com rotarianos de vários clubes.
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O ADVOGADO – MÊS DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM ROTARY
Narra a história que, há pouco mais de
setecentos anos, na heráldica França, mais
precisamente na região da Bretanha, viveu um
ser iluminado que acumulou as funções de
sacerdote, advogado e juiz. (Hoje pode nos
soar estranho, mas naquele tempo isso era
possível em virtude de não vigorar a moderna
estrita divisão social das funções).
Por conta de sua extrema sensibilidade social e fulgurante
inteligência, galgou aura popular, prestígio comunitário e a
reverência dos desvalidos da sociedade. Foi ele o fundador dessa
veneranda Instituição que nos dias atuais chamamos Defensoria
Pública.
Reza a lenda que um pobre, não possuindo dinheiro para comprar
comida, aproximava-se diariamente, na hora do almoço, da janela
da cozinha de um restaurante e, com o saboroso odor inalado, davase por satisfeito. Uma ocasião, o dono do restaurante o interpelou
sobre o seu repetido e suspeito comportamento e, ouvindo a cândida
explanação do miserável, exigiu dele pagamento como se ele
tivesse de fato comido uma refeição. O causídico dos injustiçados
assumiu a defesa do pobre e, no Tribunal, fez soar aos ouvidos do
acusador as moedas que exigia, dizendo-lhe: “Considera-te pago
com o som dessas moedas”.
Esse operador do direito, batizado Ivo Hélory de Kermartin, que
teve seu nome inscrito nos cânones da Igreja Católica como “Santo
Ivo”, tornou-se o padroeiro dos advogados. Santo Ivo transformou
sua existência terrena em um hino de louvor ao Reino dos Céus.
Considerou a erudição que possuía um pergaminho musical para a
elaboração das partituras mais profundas da humanidade: a Justiça e
a Liberdade!
Espargiu a sabedoria para fertilizar o terreno árido da arrogância,
utilizou com habilidade os pratos da balança

da deusa Thêmis, mirou de frente a imparcialidade e dilatou o
espírito conciliador para desfazer as supostas inimizades que as
contendas judiciais tendem a gerar. É ele o símbolo eminente, a
bandeira excelsa, o estandarte imarcescível da atividade
advocatícia.
O ordenamento jurídico brasileiro conferiu ao advogado o status
constitucional de essencialidade à Justiça. O múnus que lhe foi
conferido, para efeito de uma escorreita prestação jurisdicional,
se assemelha ao do Juiz e ao do Promotor. A Lei assim
estabelece, à inteligência do magistério estampado no artigo 6º da
Lei 8.906/94: “Não há hierarquia nem subordinação entre
advogados, magistrados e membros do Ministério Público,
devendo todos tratar-se com consideração e respeito
recíprocos”.
Advogar é aceitar a unção sacramental do óleo da Justiça! É
celebrar um matrimônio de amor com a Liberdade! Jean
Giradoux anunciou que “não há melhor maneira de exercitar a
imaginação do que estudar direito. Nenhum poeta jamais
interpretou a natureza com tanta liberdade quanto um
jurista interpreta a verdade”.
11 de agosto comemoramos a nossa data. Neste mês de
novembro haverá eleição para a direção da nossa entidade. Cabe,
sempre, uma acurada reflexão sobre os desafios presentes e
futuros. Enquanto categoria que se abriga sob o teto dessa
Instituição chamada OAB, cabe-nos abrir a mente e o coração
para compreender a razão maior da nossa militância classista: a
solidificação das pilastras do Estado Democrático de Direito e o
acendimento das tochas olímpicas das nossas prerrogativas.
Gestos ousados, atitudes corajosas. Mais do que nunca, os
tempos atuais, em que os castelos de sonhos de velhas utopias
ruíram, precisamos praticar ações que enobreçam e dignifiquem a
mais bela das profissões.
Júnior Bonfim – Advogado
Sócio e secretário do Rotary Club de Fortaleza-DUNAS

LANCES FOTOGRÁFICOS DO ROTARY DUNAS EM OUTUBRO

04/10/12 – 2º Vice Presidente,
Fernando Montenegro presidiu a
reunião ordinária em vista da falta
justificada do titular. Fez bonito!

13/10/12 – Participação no
Seminário da Fundação Rotário dos
compºs Júnior Bonfim, Levi,
Luiziana e Seridião Montenegro

25/10/12 - Compª Yvaldyne Melo
do RC de Maringá Novo Centro nos
visita e nos presenteia com uma
flâmula de seu Rotary Club

25/10/12 – neste Mês de Serviços
Profissionais em Rotary, compº
Francisco, psicólogo, fala por 15
min sobre sua profissão

PATROCINADORES DESTE JORNAL MENSAL “DUNAS ROTÁRIO”
A comissão editorial do Dunas Rotário agradece aos patrocinadores do nosso jornal que gentilmente colaboraram para esta edição

www.montenegroleiloes.com.br

www.metodosupera.com.br

Rua Ademar Paula Nº 1.000, Esp. do Castelão

Rua Carolina Sucupira, 1297, Aldeota – Fortaleza-CE

(85) 3066.8282 – Cel (85) 9984-6461

(85) 3224-1573 - Fax: (85) 3268-4060
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VISITA OFICIAL DO GOVERNADOR PEDRO IVO E SUA ESPOSA CONCITA AO ROTARY
CLUB DE FORTALEZA DUNAS EM 18/10/12
Presença maciça de quase todos os sócios do clube, governador assistente Assis Martins, EGD José Háteras e vários convidados

Visita Oficial do Governador Pedro
Ivo e sua esposa Concita no centro
da composição da mesa de trabalho

Levi Madeira faz a saudação ao
casal governador declamando um
cordel que compôs para a ocasião

Gov Pedro Ivo ladeado por Seridião
e Assis Martins recebendo nosso
jornal e os relatórios impressos

Governador Assistente Assis
Martins ressalta as atividades
desempenhadas pelo Rotary Dunas

Governador Pedro Ivo ao lado de
sua esposa Concita ministra palestra
magistral aos presentes

Primeira Dama Concita (centro)
recebe buquê de flores das mãos de
Erika Martins e Luiziana

Médico Urologista André Castelo
(centro) recebe o Título de Sócio
Honorário do Rotary Dunas

Emmanuel Bezerra Borges dos
Santos – Advocacia Empresarial –
Toma posse no Rotary Dunas

Samuel Duarte Gandhi Martinz –
Engenharia Civil – Cálculos –
Toma posse no Rotary Dunas tendo
Wellington Gandhi como padrinho

Companheiro Emmanuel é
cumprimentado pelo Governador
Pedro Ivo. Seu padrinho foi o
presidente Seridião Montenegro

Compº Barbosa, Governador Pedro
Ivo, Roberto Araújo, José Cláudio
N. Carneiro (desembargador) e
Governador 99/2000 José Háteras

Governador Pedro Ivo ao lado do
companheiro Freire de Sena,
demonstrando que ficou muito feliz
com sua Visita ao Rotary Dunas

Primeira dama Concita ao lado do
casal Débora Pimentel e Fernando
Montenegro prestigiando o evento

Companheiros Freire de sena,
Gilberto Montenegro, Wellington,
Francisco e Franklin Coutinho

Companheiras Tânia Carneiro e
Matusahila prestigiando com suas
presenças a Visita Oficial

Companheiro Franklin Coutinho ao
lado do nosso amigo José Háteras,
Governador 99/2000 do D-4490

Companheiras Aurila e Luiziana

Companheiros Cícero e Emmanuel

Helaine Cristina e Mário Sérgio

Samuel Gandhi e Maria Carmélia

PATROCINADORES DESTE JORNAL MENSAL “DUNAS ROTÁRIO”
A comissão editorial do Dunas Rotário agradece aos patrocinadores do nosso jornal que gentilmente colaboraram para esta edição

Oftalmologia
Oftalmologia -- Plástica
Plástica Ocular
Ocular -- Cirurgia
Cirurgia refrativa
refrativa
Av.
Av. Dom
Dom Luis,
Luis, 1233
1233 –– 4º
4º andar
andar –– (85)
(85) 3486-6363
3486-6363
www.levimadeira.com.br
Fortaleza-Ceará
www.levimadeira.com.br Fortaleza-Ceará

FONES: (85) 3263-5519 / 9975-7444 / 9985-8761

WWW.lemonderentacar.com.br
Fortaleza-CE

Especialista em óculos de grau e esportivos
Av. Dom Luis 1233 – Loja 06
(85) 3486-6424 – Fortaleza-Ceará
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SAUDAÇÃO
SAUDAÇÃO OFICIAL AO GOVERNADOR PEDRO IVO DECLAMADO EM CORDEL

Pedro Ivo

Levi

Concita

Meu caro Governador
Eis a nossa saudação
Com sua esposa Concita
Vindos lá do Maranhão
Digo que é grande prazer
Aos ilustres receber
Nesta importante missão
O DUNAS vos agradece
A Visita Oficial
Já chegaram conquistando
Com sorriso cordial
Cada um vindo abraçar
Muito mais nos motivar
Com palestra magistral
O Pedro Ivo de Carvalho
Em nove de abril nasceu
Natural de São Luis
Pelo Brasil percorreu
Por faculdades passou
Muito bem se preparou
E ao Rotary se rendeu
Há quatorze anos em Rotary
Do clube foi presidente
Eleito governador
Aceitou humildemente
O desafio enfrentou
Boa equipe ele montou
Sendo um orgulho pra gente
Ilustre Governador
Pedro Ivo de Carvalho
Parabéns por governar
Sem seguir por um atalho
Mostra determinação
Extrema organização
Já projeta o seu trabalho
Governar nosso distrito
É uma grande missão
Percorrer o Piauí
Ceará e Maranhão
Longa estrada percorrer
A cada clube acolher
Levando motivação

Como diria Paul Harris
Que foi nosso fundador
O Rotary e sua história
Agente transformador
Sofrerá transformação
Terá grande ampliação
Coisa pra historiador

Companheiro Assis Martins
Governador Assistente
Nosso DUNAS agradece
Seu trabalho permanente
Muito já nos visitou
De Pedro Ivo aqui falou
E aqui hoje está presente

Rotary DUNAS é jovem
Saindo do alvorecer
Toda quinta se reúne
Para os sócios, um prazer
Nosso atual presidente
É companheiro presente
Quer ver seu clube crescer

Ao Casal Governador
Quero parabenizar
Pelo trabalho intenso
Ao distrito governar
Eu chamo isto de missão
Percorrer o Maranhão
Piauí e Ceará

O presidente do DUNAS
Imortal Seridião
Um amigo de primeira
Exala motivação
É do clube um fundador
É também um escritor
Grande qualificação

Rotary Mostra o Caminho
Pra quem gosta de sonhar
Pedro Ivo e sua Concita
Vieram aqui nos mostrar
O Ideal de Servir
Dar de si sem exigir
E também nos motivar

Nossa Informação Rotária
Não deixa de acontecer
Toda quinta o Presidente
Indica um sócio pra ler
Tem também uma oração
Muito mais concentração
Pra todo bem promover

Com alegria os recebemos
Meu caro governador
Sejam bem vindos ao DUNAS
Com seus sócios de valor
E até nossa conferência
Que terá sua existência
Em São Luis, um primor

Tem também momento cívico
Para assunto discutir
Um dos sócios se levanta
Para um tema sugerir
Crescimento e informação
Apontando solução
Tentando contribuir

Não poderia deixar
De desejar boa sorte
Que percorra este distrito
Desde o sul até o norte
Que faça grande gestão
Dando aos clubes atenção
E com DEUS em seu transporte

O DUNAS é especial
Pois com alma já nasceu
É nosso jornal mensal
Que ao mundo percorreu
Leva nossa informação
Do Ceará ao Japão
Até prêmio recebeu

E agora tenho o prazer
Deste cordel lhe ofertar
A honra foi muito grande
Fiz questão de publicar
Pedro Ivo é governador
Dos meus cordéis é leitor
Quero um abraço lhe dar

É nosso DUNAS ROTÁRIO
Pelo qual sou redator
Percorre todo Brasil
E também exterior
Sendo impresso e virtual
Sai no dia é pontual
E tem patrocinador

Um abraço do seu amigo,
conterrâneo e companheiro em
Rotary
Levi Madeira

