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Seridião Montenegro e Luiziana Esteves

Ao se iniciar o mês de março, não
podemos deixar de lembrar que, no dia 8 desse
mês, se comemora em todo o mundo o Dia
Internacional da Mulher.

É uma forma de reconhecimento dos méritos daquelas que por tantos anos
foram vítimas de injustiças e discriminações. A história, inegável guardiã da verdade,
nos conta a forma cruel pela qual, por séculos, a mulher foi humilhada, maltratada,
subjugada e colocada quase sempre em posição de inferioridade, no seio da família e da
sociedade. Mas, mesmo enfrentando o pesado fardo de costumes retrógrados e de leis
iníquas, a mulher resistiu. De tempos em tempos, fez surgir no horizonte a estrela
radiante da esperança, a indicar com o facho da coragem e do heroísmo, o caminho a
desbravar na busca incessante da igualdade e da liberdade. Ao folhear as páginas
sangrentas e escravistas dos registros históricos, vamos nos surpreender com a relevante
atuação de algumas mulheres, que marcaram a história do Brasil e da Humanidade.
Podemos começar com Maria, mãe de Jesus, figura maior da mulher no mundo cristão.
Cleópatra, Rainha do Egito, reinou em todo o Mediterrâneo oriental e exerceu grande
influência junto ao Império Romano. Joana D’Arc., a heroína francesa, comandou um
exército contra os ingleses e foi queimada viva, tornando-se, anos depois, santa da
Igreja Católica. A Rainha Vitória, da Grã-Bretanha, recuperou a dignidade e o prestígio
da Coroa britânica. Anita Garibaldi, heroína brasileira da guerra dos “Farrapos”. A
Princesa Isabel, princesa imperial brasileira, da Casa de Bragança, filha de D. Pedro II,
assumiu o governo do Império durante as visitas do Imperador à Europa em 1871-1872,
1876-1877 e 1887-1888 e teve grande importância para a história do Brasil, por ter
assinado a “Lei do Ventre Livre” e a “Lei Áurea”. Marie Curie, física francesa,
conquistou o Prêmio Nobel de Física (1903) e de Química (1911). Madre Teresa de
Calcutá lutou pelos desvalidos da Índia e ganhou o Prêmio Nobel da Paz (1979). Irmã
Dulce, foi uma das mais importantes religiosas do Século XX, por sua luta pelos mais
carentes e necessitados. Indira Gandhi, por muitos anos, primeira-ministra da Índia teve
um trabalho excepcional em favor da pobreza. Margaret Thatcher, primeira-ministra do
Reino Unido. Finalmente, Dilma Rousseff primeira Presidente do Brasil. Todas foram
mulheres que contribuíram com a sua coragem e o seu valor para a conquista da
independência, da liberdade e da igualdade com os homens. Como essas importantes
mulheres, há muitas outras que permanecem desconhecidas, no anonimato, vivem na
obscuridade e no esquecimento, mas, no dia-a-dia, realizam no lar a ingente tarefa de
criar e educar os filhos, ao mesmo tempo em que, no campo profissional, se credenciam,
com dedicação e competência, a ocupar, ao lado do homem, lugar de destaque no
desenvolvimento econômico e social do país, contribuindo, de forma decisiva, para a
construção de um mundo melhor. A todas as mulheres a nossa homenagem e a gratidão
por tudo o que deram de si para a evolução e aprimoramento da humanidade. A nossas
mães e esposas, o nosso carinho e o nosso amor. À mulher rotariana, a nossa palavra de
gratidão pelo que têm realizado e de incentivo para que continuem a fazer das
comunidades carentes a sua trincheira, a fim de que possamos avançar sempre em
direção à “Paz através do servir”.
Seridião Montenegro
Presidente do Rotary Club de Fortaleza-Dunas

_____________________________________________________________________________________
2 DUNAS ROTÁRIO FEVEREIRO / 13
ROTARY CLUB DE FORTALEZA-DUNAS

20 de março – Companheiro Wellington Gandhi
Parabenizamos ao companheiro Wellington Gandhi, único
aniversariante de março do Rotary Dunas. Companheiro 100%,
participativo e será o 1ª Vice-Presidente do nosso clube no
próximo ano rotário. Parabéns Wellington!

FEVEREIRO DE 2013

Nº DE REUNIÇÕES = 03/ NÚMERO DE SÓCIOS =34 / FREQÜÊNCIA = 76,01%
Dólar Rotário de março de 2013 = R$ 1,97

ESPÍRITO FEMININO
Homenagem ao Dia Internacional da Mulher
* Levi Madeira

ANIVERSÁRIO DO
ROTARY
No dia 23 de fevereiro 108 anos!
Seu lema principal é: Dar de si antes de pensar em si.

Cento e setenta e seis anos
No dia oito completou
Operárias de uma fábrica
O patrão incendiou
Seu pecado foi lutar
Por querer se melhorar
Mais de cem desencarnou
Espírito feminino
Foi de Deus esta invenção
O homem foi seu rascunho
Pra beirar a perfeição
Tem amor tem alegria
Piedade e simpatia
Panorâmica visão

E no dia OITO DE MARÇO
Do Brasil até Japão
É o DIA MUNDIAL
Pra muita reflexão
É o DIA DA MULHER
Vamos aplaudir de pé
Tocando seu coração

A mulher foi escolhida
Para uma grande missão
Com sua alma maternal
Tem divina proteção
E assim vai promover
Ao gerar um novo ser
Cada reencarnação

Maria mãe de Jesus
Deixou-nos grande lição
Um espírito abnegado
E de grande elevação
De Jesus ela cuidou
Sua fé disseminou
Um exemplo de missão

Na terra muito sofreu
Até hoje aqui chegar
Mas lutou, reinventou
Conquistou o seu lugar
Objetiva e de ação
Usa um SIM pra dizer NÃO
Sabe ela comandar

Mulheres aqui do DUNAS
E de toda esta nação
Nosso reconhecimento
Também nossa gratidão
Queremos agradecer
Com vocês mais aprender
Unidos na embarcação

O Rotary é uma organização internacional de serviços
humanitários e foi fundado em 23 de fevereiro de
1905 em Chicago – EUA por um advogado chamado
Paul Percy Harris e mais três homens de negócios,
Gustav Loehr – engenheiro de minas, Hiran Shorey –
alfaiate e Silvéster Schiele – comerciante de carvão.
. Os associados dos Rotary Clubs são líderes
profissionais e empresariais que doam sua
experiência, determinação e dedicação para melhorar
comunidades locais e em mais de 200 países e regiões
geográficas.
. O Rotary é uma rede mundial de mais de 34 mil
clubes distribuídos em 532 distritos e integrados por
pessoas que dedicam seus talentos em benefício de
causas sociais para mudar vidas e melhorar
comunidades. No Brasil temos 38 distritos.
. Nosso histórico de sucesso é demonstrado pelos
milhões de pessoas que alcançaram e mantiveram
uma melhor qualidade de vida através do Rotary.
. A principal meta filantrópica do Rotary é erradicar a
pólio mundialmente.
. O Rotary, em colaboração com a Organização
Mundial da Saúde, UNICEF, Fundação Bill Gates e
Melinda Gates e governos de todo o mundo, está
prestes a eliminar a segunda doença da história (a
primeira foi a varíola), tendo contribuído para uma
redução de 99% de casos de pólio em todo o mundo
desde 1985.
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LANCES FOTOGRÁFICOS
Fotos e fatos que marcaram nosso Rotary Dunas em fevereiro de 2013

07/02/13 – Toma posse no Rotary Dunas João Martinez Falqui na
classificação: Seguros e sendo apadrinhado pelo compº Franklin. Aqui na
foto fazendo o COMPROMISSO ROTÁRIO e recebendo o seu distintivo.

21/02/03 – Presença do compº
Pedro Válber (candidato a
governador 2015/16 que juntamente
com sua esposa aplaudem os
aniversariantes do mês

Presidente Seridião entrega o Título de Sócio Representativo ao
companheiro João Falqui e em seguida homenageia ao padrinho
companheiro Franklin Coutinho colocando mais um distintivo em sua lapela

21/02 – Presença do compº Alderi
do RC Benfica falando da
campanha Dar de Si Antes de
Pensar em Si. Rotary se engajando
na captação de Sangue p/ Hemoce

21/02 – Compº Levi Madeira que é
Oftalmologista e Cirurgião Plástico
Ocular ministra a palestra:
Rejuvenescimento Facial através da
Blefaroplastia e Fio Russo

21/02 - Aniversariantes de fevereiro
sendo homenageados com o
clássico: Parabéns Pra Você... para:
Francisco, Matusahila, Francisca,
Juliana, Marta e Aurila

28/02 – Levi Madeira preside a solenidade de posse de mais um compº no
Rotary Dunas: Advogado e Professor Pedro Henrique de Araújo Cabral com
a classificação: Advocacia Sócio-Tributária. Seu padrinho é o compº Cleto
Montenegro que aqui coloca o distintivo do Rotary em seu afilhado.

Cleto Montenegro apresentou com
muita alegria o curriculum vitae de
seu afilhado que de tão extenso
precisou ser resumido.

Nosso Presidente Seridião entrega o
Título de Sócio Representativo ao
nosso novo companheiro Pedro
Cabral ao lado de Levi e Cleto

Presidente Seridião homenageia
Cleto Montenegro por trazer um
novo sócio colocando seu distintivo

Plenária atenta e participativa aos
acontecimentos do Rotary Club de
Fortaleza-Dunas

Companheiro Emmanuel sugere
uma palestra de marcas e patentes e
outras sugestões interessantes.

Companheiro Pedro Cabral em seu
pronunciamento agradece a grande
e calorosa acolhida no RC Dunas

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
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Rua Carolina Sucupira, 1297, Aldeota – Fortaleza-CE
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PETS, GATS E PRÉ-ASSEMBLÉIA DISTRITAL
Aconteceu no Dom Pedro Laguna em Aquiraz-CE, nos dias 1, 2 e 3 de março de 2013 o Seminário de
Treinamento de Presidentes, Secretários e Governadores Assistentes do Distrito 4490, tendo à frente o
Governador 2013-2014 Dejarino Santos Filho e sua esposa Joelma. Palestras magistrais, treinamento
intensivo e muito companheirismo. Brilhantes palestrantes estiveram neste grande evento. Valeu a pena.

Abertura do evento com o
Governador 2013-2014 Dejarino
Filho dando início aos trabalhos

Companheiros do RC Dunas no
evento: Roberto, Seridião, Levi,
Eneida, Júnior Bonfim e Francisca

Presidente Eleito 2013-2014 Levi
Madeira juntamente com Eneida
que será a tesoureira do clube

Levi Madeira ladeado pelo casal
Governador Pedro Ivo e Concita e
pelo compº Dantas do RCF Oeste

Presidente 2013-2014 Levi Madeira
e Presidente 2012-2013 Seridião,
juntos e atentos ao treinamento.

Eneida Lustosa juntamente com o
casal Júnior Bonfim e Francisca
atentos ao treinamento

EGD Júlio Lóssio que foi
palestrante no treinamento ladeado
por Levi Madeira e Seridião

Sávio Queiroz nosso próximo
governador assistente ladeado por
Levi e Seridião

Levi, EGD Jimmy Clark, Theo
Bastos e Seridião

Casal Governador 2013-2014
Dejarino Santos Filho e Joelma

Júnior Bonfim, Francisca, Seridião,
Levi, Eneida e Roberto Araújo

Governador 2013-2014 Dejarino
ladeado por Levi e Eneida

Reencontro caloroso de
companheiros do Ceará e Piauí em
momento festivo

Presidente Indicado 2014-2015
Júnior Bonfim dançando com sua
esposa Francisca Freire Bonfim

Palestrante e Missionário de Rotary
Gerson Gonçalves juntamente com
Levi Madeira durante este evento

Levi Madeira participou de todas as
atividades e treinamento do PETS
mantendo contatos importantes
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