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Degrau em degrau estamos passando mês a
mês e algumas conquistas de fevereiro merecem ser
destacadas.
Logo no primeiro dia fomos novamente ao
Recanto do Sagrado Coração e levamos grande
quantidade de roupas e alimentos e desta vez
tivemos a alegria de contar com o reforço dos
companheiros que estão formando o Rotary Beira Mar
e do nosso querido e atuante Governador Dejarino e
Levi e Eneida
Joelma que não marcaram apenas suas presenças,
participaram ativamente e levaram sextas básicas.
Naquela ocasião após a fala do Governador, dois dos moradores de rua perguntaram
se não seria possível arranjarmos empregos pra eles. Sensibilizados, alguns
companheiros como Júlio Lóssio, Daniel, Arlete e outros logo articularam e no mesmo
dia conseguiram emprego para eles numa belíssima ação, mostrando que o Rotary se
interessa pela comunidade e que é bom Viver Rotary Transformando Vidas.
Outra ação de grande importância neste mês foi o êxito do projeto Transporte
da Caridade elaborado pelo nosso incansável Seridião Montenegro, meu antecessor na
Presidência do Dunas e nosso atual secretário. Neste projeto conseguimos a doação de
uma Kombi pelo Grupo Dias Branco para o Recanto do Sagrado Coração e este veículo
já foi entregue dia 22 de fevereiro, véspera do aniversário do Rotary. Quero
agradecer ao grande empenho do companheiro Seridião que acreditou, elaborou e foi
atrás, que outros companheiros sigam seu belo exemplo.
Recebemos neste mês a visita ilustre da presidenta da Casa da Amizade de
Fortaleza Adriana Mendonça que veio acompanhada do seu esposo Jacques Costa e
presidente do Rotary Club de Fortaleza Mucuripe. Adriana agradeceu a nossa parceria
e pontualidade com que efetuamos a nossa colaboração com aquela atuante entidade
e falou da história, conquistas e agenda da Casa da Amizade de Fortaleza inclusive
que em junho será o mês em que daremos o nosso apoio mais de perto participando
do Bingo e da Festiva que já é tradição na última quinta feira do mês.
Recebemos também o nosso presidente da REPRESE Marcelo Marinho que veio
nos convidar para participarmos da feijoada promovida pelo distrito 4490 no dia 16 de
março em prol da Fundação Rotária.
Mas o ponto alto de fevereiro é o dia 23 pois neste dia se comemora em todos
os clubes de Rotary do mundo o aniversário do Rotary que teve sua fundação em 23 de
fevereiro de 1905, completando assim 109 anos de grandes conquistas. O companheiro
Júlio Lóssio foi convidado para fazer uma síntese da história e ações desta
organização tão grandiosa e tão produtiva e o fez bonito, com amor e paixão deixando
todos com mais conhecimentos e motivados.
Em março novos desafios estão por vir e conto com cada um de meus amigos e
companheiros rotarianos para que daqui a alguns anos olhemos para trás e nos
orgulhemos de não ter folhas simplesmente em branco no livro da vida, mas que
tenhamos deixado gravado alguma coisa, algum legado, que façam a diferença pra
melhor na existência de alguém.
Saudações Rotárias

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

Clicando em E-books

Levi Madeira - Presidente
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20 de março – Aniversário do companheiro Wellington Gandhi
Todos os que fazem o Rotary Dunas desejam ao companheiro Wellington Gandhi, vice-presidente
deste clube, um Feliz Aniversário e que DEUS o cubra com suas bênçãos!

FEVEREIRO DE 2014

Nº DE REUNIÇÕES= 04 / NÚMERO DE SÓCIOS =34 / FREQÜÊNCIA =70,87 %
Dólar Rotário de março de 2014 = R$ 2,40

UMA MENSAGEM DE SERIDIÃO MONTENEGRO
Caro companheiro e amigo Levi Madeira,
Acabei de receber do Governador Dejarino e-mail com as instruções, e indicação dos
prazos, para que os clubes se inscrevam e possam concorrer à menção presidencial,
que nada mais é do que o reconhecimento feito pela maior autoridade de Rotary
International, o seu Presidente, aos clubes que conseguirem cumprir suas metas e
alcançar seus objetivos, no curso de cada ano rotário. Você certamente também o
recebeu.
Eu não poderia deixar de me manifestar, com o conhecimento de todos os companheiros, na condição de atual
secretário do Rotary Dunas, para dar o meu testemunho e dizer o quanto o admiro 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 quase todas as suas metas e atingir a
maior parte de seus objetivos. Devo acrescentar ainda, mesmo sem levar em conta o amor que tenho pelo clube que
fundei, por designação expressa do Governador Expedito Araújo, com a colaboração de vários companheiros, 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. E
estou muito à vontade para fazer essa sincera e justa afirmação, por ter ocupado a presidência de clube de Rotary por
duas vezes, tendo sido o seu antecessor e segundo presidente do nosso jovem clube, que recebeu esse
reconhecimento no ano 2012-2013, quando eu era o seu presidente, contando com a colaboração, o apoio e o
trabalho de muitos companheiros, inclusive de você, meu amigo Levi, que exerceu a presidência da Comissão de
Desenvolvimento do Quadro Social e da Comissão Editorial do Boletim Mensal "Dunas Rotário" durante a minha
administração.
Não tenho a menor dúvida ao afirmar que o Rotary Club de Fortaleza Dunas é, no presente ano rotário, um dos
melhores, senão o melhor clube de Rotary do Distrito 4490.
Conte comigo nesse novo desafio de obter o reconhecimento da menção presidencial para o nosso Rotary Club de
Fortaleza Dunas.
Citei apenas a ação que mais me entusiasma num clube de Rotary, as ações sociais, mas quaisquer que sejam as metas
enfocadas, salvo eventual e rara exceção, todas foram cumpridas a tempo e a hora.
Parabéns, Presidente Levi, e vamos seguir em frente e continuar até o último dia de seu mandato a "Viver Rotary e
Transformar Vidas", apoiando e minimizando o sofrimento de mulheres mastectomizadas, moradores de rua, idosos, crianças
e adolescentes, portadores de deficiência visual e dependentes químicos.
Um abraço do amigo e admirador,
Seridião Correia Montenegro - Secretário 2013-2014

DESTAQUE
Dr. Fabiano Magacho, sócio do Rotary
Club de Fortaleza Dunas, foi eleito
Presidente da Associação Brasileira de
Medicina Estética (ABM) para o biênio
2014-2016 e tomará posse no dia 03 de
abril/2014. Companheiro Fabiano, seus
companheiros do Rotary Dunas sentemse felizes por esta grande conquista e
lhe desejam muito sucesso! Parabéns!

Especialista em óculos de
grau e esportivos
Av. Dom Luis 1233 – Loja 06
(85) 3486-6424 – Fortaleza-Ceará
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ROTARY DUNAS E BEIRA MAR EM AÇÃO NO RECANTO
RECANTO DO SAGRADO CORAÇÃO... Local acolhedor e de muita paz... Que acolhe cerca de 100 moradores de rua
diariamente logo cedinho e aonde tomam banho, escovam os dentes, tomam café da manhã, assistem palestras e em
seguida almoçam... Nestes sábado dia 8 de fevereiro fomos uma grande comitiva dos Rotary Club de Fortaleza Dunas e
Beira Mar e numa belíssima ação social levamos alimentos e muitas roupas e calçados para eles... Uma ação que vem
sendo constante pelo Rotary DUNAS e neste sábado tivemos a grande alegria e honra da presença do Casal Governador
do Distrito 4490, Dejarino Santos Filho e Joelma que desejavam ver de perto esta ação do DUNAS e não foram apenas
com suas presenças, levaram grande quantidade de alimentos! Na foto todo mundo fazendo o símbolo de que a
Poliomielite no mundo está por um triz a ser extinta graças à ação do Rotary International com o programa Pólio Plus.

Comitiva de rotarianos e rotarianas do Rotary Dunas e Beira Mar felizes pela belíssima ação em prol do Recanto do Sagrado Coração

Irmã Inês ao lado do
Governador Dejarino e Joelma
vai apresentando o Recanto

A comitiva de rotarianos visita
todos os departamentos do
Recanto e fica impressionada

Dr. Anastácio consultando
pessoas no Recanto e aqui ao
lado de Levi, Lóssio e Dejarino

Seridião , Intercambista,,
Francisca, Joelma, Dejarino e
Júnior Bonfim na cozinha

O casal Júnior Bonfim e
Francisca prepararam o almoço
neste dia para os moradores de
rua e para os rotarianos

Governador Dejarino ao lado
do Presidente Levi, fala da
satisfação em participar desta
AÇÃO naquele RECANTO

Irmã Inês agradece emocionada
todo o APOIO que vem
recebendo do Rotary DUNAS e
hoje junto ao BEIRA MAR

Rotarianos do DUNAS e Beirar
MAR observam tudo e ficam
muito motivados a se
engajarem nesta LUTA

Morador de rua se apresentando
e canta uma bela música que
fala de JESUS CRISTO e deixa
a todos os rotarianos
emocionados e inclusive ao
casal Governador

Depois de tudo todos os
rotarianos presentes almoçaram
ali no RECANTO um delicioso
almoço preparado por Júnior
Bonfim e Francisca e servido
por Edgar e Fernanda Xerez

Comitiva do Rotary Beira Mar
somou forças ao Dunas
participando ativamente e
trazendo roupas e alimentos e
ficaram de participar de mais
ações conjuntas dos dois clubes

Rotarianos do Rotary Dunas
comemoram ali o aniversário da
companheira Francisca Bonfim
que neste dia foi quem nos
presenteou juntamente com
Júnior Bonfim com este almoço
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FOTOS E FATOS QUE MARCARAM O DUNAS EM FEVEREIRO

06/02/14 – Nesta reunião a compª Carmélia é
sorteada com um livro oferecido por Júnior
Bonfim e aqui ao lado dele, de Levi e Seridião

06/02/14 – Dedicada ao nosso tradicional PINGA
FOGO a reunião foi bastante apimentada com
vários temas levantados e muito debatidos

06/02/14 – Ao final da reunião uma foto com
todos fazendo aquele gesto característico de que
a extinção da POLIO está por um TRIZ

13/02/14 – Casal de rotarianos do Rotary Club de Poa-SP, Lucélia de
Oliveira e Jonas Gonçalves de Oliveira visitam o Rotary Dunas e se dizem
impressionados com o Projeto Visão do Escolar do qual levaram uma foto
presenteada por Júnior Bonfim. Na foto também Daniel e Freire de Sena

13/02/14 – Recebemos a visita no clube da neta primogênita do compº Freire
de Sena, VANESSA SENA que é filha de Leonardo comandante da Azul
Linhas Aéreas. Vanessa foi aprovada no vestibular da UFSC e da PUC SP
para Direito e pretende atuar na área de Geopolítica Internacional

20/02/14 – Em comemoração aos
109 anos de Fundação do Rotary
International (23 de fevereiro de
1905) o compº Júlio Lóssio nos
brinda com brilhante palestra sobre
as realizações e história do Rotary

20/02/14 – Ao final da palestra que
foi bastante debatida pelos
participantes cantamos os parabéns
para o Rotary e por tudo de positivo
que vem realizando em prol da
humanidade ao longo destes anos

20/02/14 – Foi encomendado um
bolo pela tesoureira Eneida com a
gravura do Rotary e seus 109 anos e
as velas foram sopradas pela
companheira Matusahila que
também aniversariou em fevereiro

20/02/14 – Ao final da reunião
tiramos esta belíssima foto com
todos os sócios presentes fazendo o
gesto característico com a mão
esquerda de que a Polio no mundo
está por um TRIZ para ser extinta

27/02/14 – Intercambista
Americano Jacob Oglevie de
Kansas - Estados Unidos e
hospedado na residência de Júlio
Lóssio faz uma apresentação do seu
Intercâmbio de Jovens, fala de sua
cidade, de seu povo, seus costumes
e da satisfação de participar deste
maravilhoso programa do Rotary

27/02/14 – Seridião Montenegro
anuncia que o projeto pra aquisição
de uma Kombi teve êxito total e
que o veículo foi doado pelo grupo
Dias Branco com o apoio da Sra.
Consuelo Dias Branco e que o
veículo já foi entregue ao Recanto
do Sagrado Coração no dia 22 de
fev/14. Parabéns compº Seridião

27/02/14 – Além de Jacob, nos
visitou o Presidente da REPRESE
Marcelo Marinho (que nos falou da
feijoada) a Presidente da Casa da
Amizade Adriana Mendonça (que
falou da Casada da Amizade) e
Jacques Costa (Presidente do RCF
Mucuripe) completando a foto o
Presidente Levi Madeira e Lóssio

Na ação de doação de roupas que
fizemos em fevereiro em prol do
Recanto do Sagrado Coração,
gostaríamos de destacar e agradecer
ao casal Leda e Targino que
gentilmente arrecadaram,
compraram, organizaram e doaram
100 peças de roupas lavadas e
engomadas. OBRIGADO AMIGOS!

_____________________________________________________________________________________
5 DUNAS ROTÁRIO FEVEREIRO / 14 ROTARY CLUB DE FORTALEZA-DUNAS

DESTAQUES FOTOGRÁFICOS DA REUNIÃO DE 27/02/14

Presidente Levi Madeira no centro e à sua direita Adriana Mendonça e
Jacques Costa e à sua esquerda Marcelo Marinho e Jacob Oglevie

Presidenta da Casa da Amizade de Fortaleza Adriana Mendonça ocupa a
tribuna e fala das atividades que vem desenvolvendo na Casa da Amizade

Presidente da REPRESE e do Rotary Planalto Marcelo Marinho convida a
todos a participarem da FEIJOADA em prol da Fundação Rotária em 16/03

Presidente do Rotary Club de Fortaleza-Mucuripe Jacques Costa ocupa a
tribuna e oferece parceria nas doações de alimentos ao RECANTO

Companheiro Júlio Lóssio apresenta o Intercambista Americano Jacob
Oglevie e serve de intérprete Inglês-Português durante a apresentação

Jacob Oglevie que é de Kansas-EUA fala do Intercâmbio de Jovens e de
sua cidade e costumes e das diferenças que notou no método educacional

Companheiros do Dunas participam ativamente dos debates e ao final em
clima de descontração continuam o bate papo

Presidente Levi Madeira agradece à Presidenta da Casa da Amizade de
Fortaleza pela visita e pelas informações que nos deixou
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MENSAGEM DO GOVERNADOR ELEITO 2014/2015
Prezados companheiros,
Nossa roda dentada, símbolo de nossa Instituição Rotária maior, está prestes a dar mais uma volta. Em isso
acontecendo, findar-se-á uma administração e, forçosamente, outra se iniciará. E, quando isso acontece, um sem
número de procedimentos deverão ser levados a cabo. Por esse motivo, e porque imperioso e imprescindível,
deveremos nos preparar para dar continuidade às normas do RI. Dentre estas poderemos desenvolver, mui
brevemente, os treinamentos (Pets/Gats), objetivando preparar a todos para o próximo exercício. Desta forma,
esperando contar com a valiosa colaboração de todos, venho encarecer dos nobres companheiros, todo esforço
no sentido de levar a conhecimento o conteúdo do que se faz anexo.
Saudações rotárias!
Walter de Carvalho Soares - Governador 2014-15

ROTARY INTERNATIONAL
WALTER DE CARVALHO
SOARES
Distrito 4490

PROGRAMA DE TREINAMENTO PETs/GATs
São Luís: 15 de março de 2014
Local:Gran São Luis Hotel - Praça Pedro II , 299 - Centro - São Luís - MA.
08:30 ás 09:00 h - Abertura
Boa vindas: Governador Walter de Carvalho Soares
Apresentação do Lema de RI - Metas e Ênfase do RI - Metas Distritais
09:00 às 10:00 h - Sessão I
Administração - Planejamento Estratégico - DQA
Expositora: GD Eulália das Neves Ferreira
10:00 às 10:15 h - Intervalo
10:15 às 11:00 h - Sessão II
Fundação Rotária
Expositor: Companheiro Carlos Augusto Oliveira - RC São Luís Praia Grande
11:00 às 12:00 h - Sessão III
Novas Gerações
Expositor: Companheiro David Lima Gomes - RC São Luís João Paulo
12:00 às 13:00 h - Sessão IV
Imagem Pública
Expositor: Companheiro Luís Carlos C Cardoso - RC São Luís João Paulo
13:00 às 13:30 h - Encerramento
Governador Walter de Carvalho Soares
Teresina: 29 de março de 2014
Local: Plenarinho da Assembleia Legislativa
Fortaleza: 05 de abril de 2014
Local: Instituto Aldy Mentor, Av. Antônio Sales, 1740 - Aldeota
Walter de Carvalho Soares
Governador 2014-15

Eulália das Neves Ferreira
Instrutora Distrital 2014-15

