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Eneida e Levi

Temos atuado incansavelmente na busca
de projetos sociais e realizações para o Rotary
Dunas com reuniões sempre preenchidas de
atividades e palestras que consideramos de
importância para o nosso dia a dia e de certa
forma até sacrificando um pouco do
companheirismo.

Como presidente do clube, acionei minhas antenas e captei certa insatisfação no
clube e convoquei o conselho de presidentes do Rotary Dunas para me aconselhar após
reunião em plenária ocorrida em dezembro e que senti que desejavam mudanças no meu
ritmo de atuação.
Como nestes primeiros seis meses nos voltamos mais para os projetos levando
benefícios para centenas de pessoas que precisavam e precisam de alguém que lhes dê
alguma luz no fim do túnel, ouvindo as ponderações dos sócios e dos presidentes
anteriores e futuros, resolvemos pisar um pouco no freio, reduzir o ritmo, abrandar as
pautas e deixar que o companheirismo e o bate papo sejam a locomotiva destes meus
últimos cinco meses na presidência do Dunas.
O Rotary Club de Fortaleza-Oeste, representado pelo seu atual presidente Théo
Basto, convidou o Rotary Dunas a trabalharem um projeto em parceria aonde faremos
dois interclubes o primeiro indo o Dunas ao Oeste e o segundo vindo o Oeste ao Dunas
em datas a serem ainda agendadas. Além destas reuniões conjuntas, ambos os clubes
beneficiarão o Hospital Albert Sabin aonde o Rotary Oeste entrará doando quatro
cadeiras de rodas e o Dunas entrará orientando na triagem da acuidade visual das
crianças e atendendo as vinte crianças com maior dificuldade visual e doando as 20
armações dos óculos prescritos e tentar conseguir também as lentes para estes óculos
junto às óticas da cidade e rotarianos.
Lembro aos sócios do clube que em breve, 1 a 4 de maio de 2014, teremos a 63ª
Conferência do Distrito 4490 no Resort Vila Galé Cumbuco e nosso Governador
Dejarino e toda equipe distrital envolvida neste grande evento, conta com a nossa
participação e peço que desde já agendem este período para desfrutarem de muito
companheirismo e aprendizado rotário.

Comissão Editorial
PRESIDENTE
Levi Torres Madeira
levi.torres.madeira@gmail.com

MEMBROS
Eneida Madeira
Nadja Glheuca
BOLETIM MENSAL
IMPRESSO E ELETRÔNICO

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

Clicando em E-books

Qualquer clube de Rotary do Brasil almeja ser destaque na revista Brasil
Rotário. Pois neste mês de janeiro de 2014 o Rotary Dunas aparece neste principal meio
de comunicação impresso do movimento rotário brasileiro nas páginas 45 e 68 leiam e
confiram!
Companheiros do Rotary Dunas sigamos em frente!
Saudações rotárias,
Levi Madeira

_____________________________________________________________________________________
2 DUNAS ROTÁRIO
JANEIRO / 14
ROTARY CLUB DE FORTALEZA-DUNAS

06 - Matusahila de Souza Santiago
08 - Francisca Maria Freire Bonfim
09 – Godofredo (esposo da companheira Antônia Lima)
21 - Marta Maria Araújo (esposa do compº José Anízio)

JANEIRO DE 2014

Nº DE REUNIÇÕES = 03 / NÚMERO DE SÓCIOS = 37 / FREQÜÊNCIA = 73,85%
Dólar Rotário de fevereiro de 2014 = R$ 2,32

LEMA 2014/2015 DO
ROTARY INTERNATIONAL

COMO A MÚSICA CHEGA AOS
SEUS OUVIDOS
É sempre muito agradável ouvir uma boa música, seja ela mecânica,
oriunda de uma gravação em CD, Pendrive etc. ou ao vivo na platéia
de um teatro.
O som chega até o ouvido humano através de uma oscilação na
pressão do ar o numero de oscilações da pressão do ar por unidade de
tempo de finem sua frequência, que é expressa em HERTZ, cujo
símbolo é Hz. O nome é uma homenagem ao físico alemão Heinrich
Rudolf Hertz, que muito contribuiu para a ciência no campo da
eletrônica e eletromagnetismo.
O ouvido humano é capaz de perceber as frequências em uma escala
de 20 Hertz a 20 Khertz, a letra K significa 1000, ou seja, a
percepção vai de 20 Hertz a 20 mil Hertz. Dentro dessa escala a
oscilação das frequências é que determinam aquelas variações na
audição, que nós conhecemos como:
Graves – Frequências baixas, na música é aquele pancadão do surdo,
do baixo etc.
Médios – são as frequências intermediárias, na musica é a voz.
Agudos – São as frequências altas, na musica é a guitarra, os metais
etc.
Para reproduzir tudo isso em um teatro, em casa, no carro etc. são
utilizados:
Alto Falante tipo woofer ou sub woofer – reproduzem o grave
Mid Rangers, ou Médios – reproduzem as frequências Médias,
normalmente em forma de cornetas acopladas a uma unidade
chamada drive.
Tweeters – reproduzem as frequências altas, também em forma de
pequenas cornetas cuja função é expandir o som
Com o avanço da eletrônica, já é possível subdividir as frequências
que antes eram Grave, Médio e Agudo em:
Subgrave – Grave - Médio Grave – Médio - Médio Agudo - Agudo

O presidente para o ano rotário 2014/2015
é Gary C.K. Huang, sócio do Rotary Club
de Taipe, Taiwan

Para isso são utilizados os Divisores de Frequência, que jogam no ar,
a frequência que você quiser desde que se tenha uma caixa acústica
para reproduzir a frequência determinada.
É sempre bom lembrar qualquer música acima de 70 Decibéis é
prejudicial a saúde, não se preocupe com potencia, e sim com a
qualidade.
Wellington Malta – Sócio do Rotary Dunas

_____________________________________________________________________________________
3 DUNAS ROTÁRIO
JANEIRO / 14
ROTARY CLUB DE FORTALEZA-DUNAS

LANCES FOTOGRÁFICOS

16/01/14 – Compº Júnior Bonfim nos brinda com
agradável palestra sobre As Sete Leis Espirituais
do Sucesso despertando o interesse de todos.

16/01/14 – Recebemos neste dia a visita da exinteractiana Alana Oliveira, sobrinha da
companheira Marilza. Ladeada p/ Lóssio e Levi

16/01/14 – Compº Seridião Montenegro prepara
projeto para aquisição de uma Kombi a ser
destinada ao Recanto do Sagrado Coração

23/01/14 – Cirurgião vascular Dr. Henrique
Verjus ministra importantíssima palestra sobre
VARIZES fornecendo sábios conselhos

23/01/14 – Companheiros Seridião, Matusahila,
Carmélia, Wellington, Franklin Coutinho e
outros companheiros esclarecendo dúvidas.

23/01/14 – Cirurgião vascular Dr. Henrique
Verjus recebe o certificado pela brilhante e
esclarecedora palestra

30/01/14 – Dr. Diógenes Linhares,
Superintendente da REFESA a convite do
companheiro Wellington Malta, ministrou
palestra sobre A HISTÓRIA DA REFESA, OS
TRENS DO CEARÁ E A SUA EXTINÇÃO e
aqui recebe seu Certificado das mãos do
Presidente Levi Madeira e Wellington Malta

30/01/14 – Embalado pelo clima nostálgico da
palestra sobre OS TRENS DO CEARÁ o
companheiro Júnior Bonfim que é nosso
Presidente Eleito e Presidente da Academia
Metropolitana de Letras de Fortaleza, nos
presenteia declamando seu soneto que
poeticamente fala em trens!

30/01/14 – Companheiros Edízio, Seridião
Montenegro, Maria Mapurunga, Yara
Steremberg, Reinaldo Steremberg e Luiziana
Esteves presentes na reunião e atentos à palestra
do Dr. Diógenes e ao soneto de Júnior Bonfim e
depois foi a hora do companheirismo e colocar o
papo em dia.

30/01/14 – Companheiros Edgar, Carmélia,
Matusahila, Cesar Bertosi, Freire de Sena, Mário
Sérgio e Wellington em clima de descontração.

30/01/14 – Companheiras Maria Bonfim,
Carmélia e Matusahila Santiago presentes e
participando ativamente da reunião

30/01/14 – Eficiente e simpática tesoureira
Eneida ladeada pelas companheiras Maria
Mapurunga e Marilza Pessoa
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ROTARY DUNAS EM AÇÃO DOA CADEIRA DE RODAS

Em nome do Rotary Club de Fortaleza Dunas, o
companheiro Wellington Malta, doa uma cadeira de
rodas ao Sr. Pedro Paulino, 74 anos, vítima de AVC e
há mais de 5 anos sem se locomover e que agora
poderá dar a sua volta muito feliz!

Também em nome do Rotary Club de Fortaleza Dunas,
atendendo ao apelo de uma pessoa necessitada e que
está impossibilitada de andar, o companheiro Seridião
Montenegro doa uma cadeira de rodas e faz a
diferença na vida desta pessoa!

Mais importante do que devolver a mobilidade a esses senhores, é devolver-lhes a sua
cidadania. Parabéns aos companheiros Wellington Malta e Seridião Montenegro pela brilhante
ação! O Rotary Dunas se orgulha de vocês!

LEMAS DO ROTARY: Este dois lemas, ligeiramente modificados para “Dar de si antes de pensar
em si” e “Mais se beneficia quem melhor serve”, foram adotados oficialmente pelo Rotary na
convenção de 1950, realizada em Detroit, Michigan, EUA. A frase “Dar de si antes de pensar em
Si” foi adotada como o principal lema do Rotary, uma vez que ela explica sucintamente a filosofia
altruísta da prestação de serviços voluntários.

Dr. Levi Madeira
Oftal mologista
CREMEC:4834 / RQE:2865

Excelência em Consultas de vista
Blefaroplastia, Botox e Fio Russo
Av. Dom Luis, 1233 – Sala 401
Aldeota – Fortaleza – Ceará
(85) 3486-6363 e 3486-6461
www.levimadeira.com.br

www.metodosupera.com.br
Av. Dom Luis,
1233 – 4º andar
Sala 4011
Fortaleza - CE
(85)3224-1573; 3268-4060; 3486-6363

Especialista em óculos de
grau e esportivos
Av. Dom Luis 1233 – Loja 06
(85) 3486-6424 – Fortaleza-Ceará
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IMAGEM PÚBLICA – MENSAGENS
Meu Caro Levi,
Acuso com prazer o recebimento de seu JORNAL DUNAS ROTÁRIO, de nº 06. Como sempre muito
bem apresentado e com assuntos importantes.Fiquei feliz com a volta ao Rotary, do Comp. Wellington
Malta, grande rotariano ex-Presidente do RC de Fortaleza. Parabéns Presidente Levi.
Abraços - José Háteras Gov. ano 99/00 do D. 4490
Prezado companheiro Presidente Levi Madeira,
Boa tarde,
Com bastante alegria vislumbrei em seu folhetim mensal grandes noticias, inclusive sobre a posse de
nosso querido Governador 2006/2007 JULIO LOSSIO nas fileiras do RCF DUNAS somando e
fortalecendo um clube jovem, mais com garra e historia que muitos outros antigos.
Parabéns inclusive pela justa homenagem póstuma feita ao grande Companheiro ASSIS MARTINS, que,
independente de qualquer outra ação, foi realmente um grande Governador Assistente, pois o presenciei
em algumas visitas a clubes diversos momentos de atividades rotarias e sei da grande estima que todos o
tinham.
As noticias postadas tanto escritas como as por fotos deixam claro que sua administração é lograda de
maior êxito...PARABENS!!!! Saudações rotarias,
Antonio Alderi de Sousa Pereira - Secretario Geral do Distrito 2013/2014 - Distrito 4490 de Rotary
International
Grato pelo envio do DUNAS ROTÁRIO. Seis meses, seis edições. Excelente trabalho. Que tal um dia
fazermos uma reunião conjunta? Um abraço.
Théo Basto- Presidente 2013-2014 – RCF Oeste
Caro presidente Levi
Guardarei com muito carinho esta edição. Parabéns e obrigado.
Julio Lossio
Estimado companheiro Levi Madeira, um homem inteligente como você com certeza não valoriza
receber elogios, deve preferir ser reconhecido, isto sim são seus maiores troféus. Esse rotariano, exemplo
de médico, de filho amoroso, de homem, de pai, de esposo, de pessoa humana, é merecedor dos mais
variados reconhecimentos. No final do ano de 2013 foi agraciado com o mais rico e maravilhoso troféu
ofertado por Deus: A saúde de sua mãe Elizabeth, dando-lhe mais uma vez a felicidade de comemorar o
nascimento de seu filho Jesus ao lado dela, de seu pai Luís e seus entes mais amados. O nosso prêmio foi
merecer sua amizade e de sua família. Mais uma vez parabéns pelo seu rico Boletim Dunas Rotário e
pela justa homenagem feita ao Assis Martins na passagem do seu cinquentenário. Pedro Ivo e Concita
Atenciosamente,
Pedro Ivo de Carvalho Viana
PATROCINADOR
R$ 100,00

Se você desejar anunciar aqui neste espaço a sua empresa ou seu consultório, escritório, etc.
Entre em contato conosco
levi.torres.madeira@gmail.com

