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Uma publicação do Lions Clube Colatina Centro - Nº 24 - Julho de 2020

RUGIDO VIRTUAL

 A 103 anos, em Chicago, Illinois,  EUA na 
sala leste do Hotel La Salle, no dia 7 de junho de 
1917, liderada por Melvin Jones, se deu a 
primeira reunião organizacional Lions Clube 
Internacional.
 O novo grupo adotou o nome de um dos 
grupos convidados, a “Associação de Lions 
Clubes“, e uma convenção nacional foi realizada 
em Dallas, Texas (EUA), em outubro do mesmo 
ano. Um estatuto, regulamentos, objetivos e um 
código de ética foram aprovados.
 Melvin Jones, então um empresário de 
Chicago de 38 anos, disse aos membros da 
associação local: “era necessário ir além das 
questões empresariais e trabalhar pela melhoria 
das comunidades em que eles viviam e do 
mundo“. O grupo de Melvin Jones, o Business 
Circle of Chicago, concordou com ele. Hoje com 
a mais de 1.450.000 filiados em 212 países do 
mundo.  Independentes de países capitalistas, 
socialistas democratas, islamismo, comunistas, 
cristianismo, budismo, estamos em todos e, 
trabalhando por todos.

Lions Clube Colatina Centro comemora 
55º Aniversário de Fundação

Hoje não poderíamos deixar de trazer o nosso 
abraço fraterno a todos os companheiros (as), 
Domadoras e Filhotes do Lions Clube  Colatina  
Centro. Desde os Leões fundadores até os 
Leões que hoje estão na ativa, os Leões que já 
deixaram o movimento e aqueles que nos 
deixaram na saudade, pois todos foram pessoas 
importantes no quadro geral do Movimento 
Leonístico deste clube, todos contribuíram à 
sua maneira para o crescimento do Movimento 
Leonístico e o engrandecimento do Lions Clube 
de Colatina. Nesta trajetória de 55 anos, nós 
companheiros, companheiras, domadoras e 
filhotes, buscamos a PAZ porque dela vivemos, 
buscamos o AMOR porque vivemos o amor ao 
movimento leonís t ico,  prat icamos os 
OBJETIVOS e o CÓDIGO DE ÉTICA de Lions 
Internacional porque estamos comprometidos 
com o movimento e o ato de sermos LEÕES. 

FELIZ ANIVERSÁRIO DE 55 ANOS DE 
FUNDAÇÃO!!! 26/06/1965 - 26/06/2020
A DIRETORIA AL-2019/2020

Aniversário de Fundação da Associação de Lions Clubes, 7 de junho de 1917
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Realizada Cerimônia de Fundação e Posse do LEO Clube Colatina Centro

2

 Ocorreu no dia 19 de junho, a Cerimônia de 
Fundação e Posse do LEO Clube Colatina, conduzida 
pelo PDG Eduardo Côgo e do Presidente do Lions 
Colatina Alex Esterquini em uma linda cerimônia que 
aconteceu de forma semipresencial.  Foi formada 
uma mesa virtual mesclada com autoridades em 
mesa presencial. O evento aconteceu na sede do 
Lions Clube Colatina Centro e em plataforma digital.
 Na cerimônia de fundação foram empossados 
os 21 companheiros sócio fundadores do LEO Clube 
Colatina e também a diretoria que deverá conduzir os 

trabalhos do clube durante o ano leoístico 2020/2021. 
 O evento teve a presença dos pais do membros, do Governador Helio Sussai, do Governador 
Eleito Jorge Calixto e dos Vices Governadores Adélia Fernandes e Alexandre Mendes. A mesa virtual 
contou com a presença do presidente do Múltiplo LC Luiz Carlos Pessanha da Encarnação entre outras 
autoridades Leonística e Leoística.
 Foi enfatizada a relevância da fundação do clube na cidade, clube que valoriza o serviço 
voluntário e tem por objetivo oportunizar (L)Liderança, (E) Experiência e (O)Oportunidade.

Fernando Ferreira Gomes da Silva            
Anna Beatriz Mattos André                        
Claudia Gabriele Pereira Guimaraes        
Diessi Tadeu Favarato Gatti Filho             
Sayla de L. Siqueira Zacarias                      
Marina Disep Tozzi                                       
Victoria Leodadia Andre Douza                 
Emily Kauami de Souza Oliveira Sales      
Mikaely Costa Siqueira André 
Kaillany Kavanny Pereira Viana                   
Maria Fernanda Loiola Rodrigues

Jaiane Carla da Silva Pereira                      
Anna Carolina Loiola Pereira
Larissa Lucht Silva
Amanda Ribeiro de Farias
Mauricio Bonfim de Almeida Filho
Leonardo dos Santos Berge
Bernardo Brito Miguel
Nivia Estefany Carlos Cardoso
Maria Victoria Milanez de Moura     
Adelita Sarmento Gonçalves

Continua



3

Após criado o clube, foi empossada a primeira diretoria que tem como presidente o CLEO FERNANDO 
FERREIRA GOMES DA SILVA,  ficando a secretaria e tesouraria com CLEO SAYLA SIQUEIRA 
ZACHARIAS  e  CLEO BERNADO BRITO MIGUEL respectivamente.
É um clube juvenil de serviços, organizado sob o amparo de Lions Clube e égide de Lions International.

Presidente do LEO Fernando, ladeado pelo CL Presidente Alex e PDG Eduardo e pelas CaL Niljane e Márcia como Conselheiras Leo. 

Estas são pequenas frases que marcam a posse de uma pessoa como sócio de um Lions clube e que tão bem 
traduzem e orientam como deve ser a participação de um leão na vida do clube e da prestação do serviço 
desinteressado.
» Compromisso de posse do leão: “reconhecendo a importância de prestar meus serviços à minha 

comunidade, em colaboração com outras pessoas interessadas no bem estar público ... “
» Objetivos de Lions clubes: “manter os associados unidos pelos liames da amizade, do 

companheirismo e da compreensão mútua. “
» Código de ética do leão: “ser comedido na crítica e generoso no elogio. Construir e não destruir. “
» Invocação a Deus: “agradecemos, senhor, estarmos aqui reunidos para nos conhecermos 

melhor e assim podermos servir melhor aos nossos semelhantes. “
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 O Lions Clube Colatina Centro no dia 04 
de julho esteve em festa.
 O Presidente CL Alex Esterquini, 
empossou 5 novos associados encerrando sua 
gestão administrativa no Lions Clube Colatina 
Centro e empossou a nova diretoria que tem 
como Presidente o CL Marcos Roberto de 
Carvalho (Marcão) e Domadora Valdirene.
 A cerimônia aconteceu na sede do clube 
de forma semi presencial. Foi formada uma 
mesa física com 5 membros e outra virtual. A 
mesa virtual contou com a presença do 
Governador Jorge Calixto, dos Vices 

Governadores Adélia Fernandes e Alexandre Mendes, do Past Governador Hélio Sussai além de outras 
autoridades.
 Lions e sua missão. Organizar-se bem para evoluir e cumprir com os seus objetivos. SERVIR SUA 
COMUNIDADE LOCAL, REGIONAL E INTERNACIONAL.

A cerimônia de posse simboliza a 
iniciação do associado como Leão 
no servir. Esta cerimônia é também 
um elemento fundamental para a 
conservação dos associados. Uma 
posse bem feita, seguida de 
o r i e n t a ç ã o  c o m p l e t a  e 
envolvimento significativo nas 
atividades do clube, manterá os 
novos associados interessados e 
envolvidos com o clube. Como 
acontece com qualquer ação bem 
feita, as cerimônias de posse 

requerem uma preparação adequada, a fim de serem significativas para a pessoa mais 
importante que está participando - o associado que está tomando posse.

Cerimonial de posse de novos associados e diretoria AL 2020-2021 – LC Colatina Centro

O Lions Clube Colatina Centro felicita os mais novos CCLL associados (Andre Spalemsa, Fernando Ruas,
 Luan Pereira, Rosângela Caliari e Sinvaldo Luis Amaral).

Os CCLL e padrinhos (Alex Esterquini, Eduardo Côgo, Márcia Caliari e Mário Balbino), zeram questão
 de entregar os Certicados e os Pins aos seus alhados de clube. Este é com certeza uns dos

 momentos mais importantes para um clube de Lions. 

Lions Colatina Treina Novos Associados 
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Cerimônia de posse da Diretoria do Lions Clube Colatina Ano Leonístico 2020/2021
 Nosso Lions Clube Colatina Centro, na 
noite de 4 de julho realizou a cerimônia de 
posse da nova diretoria para o Ano Leonístico 
2020 a 2021, na sede do Clube, participando 
apenas os companheiros que ocuparam os 
cargos de Presidente, Secretário e Tesoureiro, 
e os novos integrantes aos mesmos cargos; 
seguindo as orientações dos profissionais de 
s a ú d e  e  a s   n o r m a s  v i g e n t e s  d o 
distanciamento, em decorrência da Pandemia 
do Covid19.
 O Presidente Alex, nomeou o PDG 
Eduardo Côgo como leão investidor e em 
seguida, conduziu a reunião dentro das 
normas exigidas do Lions Clube. Na sequência 
fez um brilhante e emocionado discurso de sua 

gestão, com agradecimentos familiares, a sua equipe e aos parceiros que se fizeram presentes durante 
sua gestão com inúmeras colaborações. Mantendo as normas do Lions Clube Internacional, foi 
empossado o Cl Marcos Roberto de Carvalho e sua Domadora Valdirene, o qual fez um discurso 
também com muita emoção, agradecendo e ao mesmo tempo rogando a Deus que o conceda muita 
coragem e disponibilidade para o serviço Leonístico, a fim de que possa dar continuidade ao brilhante 
trabalho dos Companheiros antecessores, que passaram por esta Presidência. Marcão disse que fará o 
possível para que haja na sua gestão muito diálogo, transparência, respeito, mantendo os propósitos 
em organizar e supervisionar o clube, coordenar e padronizar as atividades, criar e promover a 
compreensão, promover os princípios de boa governança e boa cidadania, interessar pelo bem estar 
cívico, cultural, social e moral da nossa comunidade, procurando diminuir as desigualdades sociais e 
restabelecendo a harmonia. Deu ênfase, que o sucesso de sua gestão dependerá do desprendimento, 
da disponibilidade, da criatividade e inovação de cada um, para que as campanhas sejam realizadas 
com a participação e o comprometimento de todos em um trabalho fraterno e de companheirismo, 
onde todos terão o mesmo objetivo; em sermos iguais com a mesma importância, superando desafios 
e acreditando no Leonismo que é uma força propulsora do bem. E por acreditar no Leonismo e estar 
disposto a este desafio, tem a convicção de que a missão, a qual lhe foi confiada será integralmente 
cumprida, porque JUNTOS SOMOS IMBATIVEIS, seremos mais fortes e pensaremos melhor, com um 
mesmo objetivo o nosso Lions Clube.

Presidente Marcão com Domadora Valdirene, Secretária Marcia Caliari
 e tesoureira Margarida Zanoteli

Diretoria que sai: Alex, Gustavo e Niljane a direita, 
a que entra Marcão, Marcinha e Margarida.

Continua
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CL Alex bate o sino pela última vez Marcão e Valdirene bate o sino pela primeira vez.

O LIONS, não pode parar e mesmo com a pandemia soluções foram
encontradas para seus trabalhos continuarem.

Título de Companheiro de Melvin Jones é concedido a Associados do Lions Clube Colatina Centro

 No dia 04 de julho, os CCLL Gustavo Bazone e Niljane do Bem receberam através do Presidente 
CL Alex Esterquini,  em uma reunião Festiva do Lions Clube Colatina Centro, a mais alta honraria da 
Fundação Lions Clube Internacional (LCIF) pelos serviços prestados ao Lions Colatina Centro e ao 
Leonismo.
 Criado em 1973, este título leva o nome do fundador de Lions Clubes Internacional, Melvin 
Jones. Esta comenda não é um prêmio, mas sim uma homenagem a uma pessoa dedicada ao serviço 
humanitário.
 O Título de Companheiro de Melvin Jones, representado em uma placa gravada, um distintivo 
de lapela e uma carta de reconhecimento, assinada pelo Chanceler Bob Corlew, presidente do 
Conselho de Curadores.

Os propósitos de um Clube de Lions são:
CRIAR e fomentar um espírito de entendimento entre os povos da terra
PROMOVER os princípios de bom governo e boa cidadania
INTERESSAR-SE, ativamente, pelo bem-estar cívico, cultural, social e moral da comunidade
UNIR os associados em laços de amizade, bom companheirismo e compreensão recíproca
PROPORCIONAR um fórum para livre discussão dos assuntos de interesse público, contanto que, contudo, não se discuta assuntos de 
ordem política e religiosa, ente os associados do clube
INCENTIVAR as pessoas de mentalidade de serviço a servir suas comunidades sem recompensa financeira pessoal, estimular a 
eficiência e promovendo elevado padrão de ética no comércio, indústria, profissões, serviços públicos e empreendimentos privados
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Lions Clube Colatina Centro presta homenagem ao DG Hélio Sussai

O Lions Clube Colatina Centro faz uma homenagem pelo belíssimo AL que se encerra do nosso 
Governador Hélio Sussai. Sempre nos motivando, levou o nosso Distrito LC-11 a superar as 
dificuldades e os grandes desafios de nos reinventarmos. Seu Slogan de campanha: CRESCER, 
DIVERSIFICAR E SERVIR, esteve sempre presente entre os CCLL e marcou seu AL. Ao DG Hélio Sussai 
com sua amada CaL Denise, os nossos agradecimentos de toda família Leonística.

PID Áureo Rodrigues - Lions Clube São Vicente - SP

 O Rugido pretende nesta edição homenagear o 
PID Áureo Rodrigues. CL Áureo foi Companheiro 
exemplo de dedicação ao trabalho Leonístico e 
sempre disposto a contribuir para o conhecimento 
e a difusão do Movimento Leonístico pelo mundo. 
 A Vida Leonística de Áureo Rodrigues.
 O PID Aureo Rodrigues Ingressou no Leonismo 
em 1956, no Lions Clube de São Vicente - SP.
 Sócio Monarca-Fundador, Sócio Chave-Mestre, 
Presidente de Clube e de Região, Governador de 
Distr ito (DL-4, hoje DLC-2), Conselheiro 
Internacional, Diretor Internacional (1965/67), 
eleito pela quota de representação da América do 
Sul, Central, Cuba e Ilhas do Mar Caribe.
 Foi Orador Oficial de Convenções Distritais, 

Nacionais e Internacional, no Brasil, Uruguai, Chile, 
Panamá, Portugal, França, Países Africanos e Estados Unidos da América.
 Teve a honra de ser indicado para ser o Orador Oficial da Diretoria da Associação na Convenção do 
Cinquentenário do Leonismo, em Chicago, EUA em 1967, em representação de todos os Leões do 
mundo.
 Foi professor de Escolas de Dirigentes, Seminários de Preparação de Líderes e Cursos de Instrução 
e Informação Leonística.
 O PDI Áureo Rodrigues recebeu Medalhas de Apreciação de Presidentes Internacionais e recebeu 
o título de Embaixador da Boa Vontade, a mais elevada homenagem que pode ser concedida por Lions 
Internacional a um Companheiro Leão
 Áureo Rodrigues foi médico, advogado, bacharel em Turismo, professor de Planejamento e 
Organização do Turismo, Teoria da Informação e Comunicação, jornalista profissional e Editor da Revista 
The Lion - Brasil Sudeste.

Continua
Continua
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Suas obras de Literatura Leonística
 O CL Áureo Rodrigues foi autor de dezenas de livros sobre Leonismo, publicados no Brasil e 
Portugal, dos quais o mais famoso é o livro Leão Sabido, que já alcançou 35 edições em 45 anos de 
circulação e mais de 50.000 exemplares distribuídos, tendo sido indicado para constar do "Guinness - 
Livro dos Recordes", sendo a única obra de Literatura Leonística do gênero publicada no mundo.

Outra Obra Literária Leonística é o 
Dicionário Enciclopédico do Leonismo 
(palavras e expressões usadas nos Lions 
Clubes) que o leitor está consultando e 
que constitui a primeira e única obra do 
gênero publicada em todo o Universo 
Leonístico Mundial.
Hoje sua filha e CaL Denise Rodrigues, 
além continuar a publicar sua obra 
“Leão Sabido”, também lançou a sua 
própria obra Literâria Leonística “Leoa 
Sabida”, mostrando a importância da 
mulher no Lions.

DEMONSTRAR fé nos méritos da minha prossão esforçando-me para conseguir 
honrosa reputação, mercê da excelência dos meus serviços;
LUTAR pelo êxito e pleitear toda remuneração ou lucro que, eqüitativa e justamente 
mereça, recusando, porém aqueles que possam acarretar diminuição de minha 
dignidade, devido a vantagem injusta ou ação duvidosa;
LEMBRAR que, para ser bem sucedido nos negócios ou empreendimentos, não é 
necessário destruir os dos outros. Ser leal com os clientes e sincero comigo mesmo;
DECIDIR contra mim mesmo no caso de dúvida quanto ao direito ou a ética de meus 
atos perante meu próximo;
PRATICAR a amizade como um m e não como um meio. Sustentar que a 
verdadeira amizade não é um resultado de favores mutuamente prestados, dado que 
não requer retribuição, pois recebe benefícios com o mesmo espírito desinteressado 
com que os dá;
TER sempre presente meus deveres de cidadão para com minha localidade, meu 
Estado e meu País. Sendo-lhes constantemente leal em pensamento, palavras e obras, 
dedicando-lhes, desinteressadamente, meu tempo, meu trabalho e meus recursos;
AJUDAR ao próximo, consolando o aito, fortalecendo o débil e socorrendo o 
necessitado;
SER comedido na crítica e generoso no elogio; construir e não destruir.

Código de Ética do Leão
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A Mesa tecnológica é um 
r e c u r s o  e d u c a c i o n a l 
tecnológico para apoiar o 
p ro c e s s o  d e  e n s i n o  e 
aprendizagem na etapa de 
alfabetização oferecendo 
a m b i e n t e s  v i r t u a i s  e 
ilustrados onde as crianças 
desenvolvem também, de 
maneira lúdica, habilidades 
cognitivas essenciais. O 
preço de cada mesa é de aproximadamente R$ 7.000,00 (sete mil reais).

ACDV recebe mantas da Campanha do Agasalho promovida pelo LIONS COLATINA
  Participantes da Associação dos 
Defic ientes  V i sua i s  de  Colat ina  foram 
contemplados com mantas adquiridas pela 
Campanha do Agasalho 2020, promovida pelo 
Lions Clube Colatina Centro
  Na ocasião, Socorro, Coordenadora da 
ACDV agradeceu a contribuição do Lions e 
enfatizou que ficou muito feliz com o trabalho 
que o Lions faz pensando nos necessitados de 
Colatina. “Muito obrigada por fazerem esse 
trabalho voltado para pessoas que precisam. 
Essas mantas valem muito porque vai ajudar 
amenizar o frio de nossos membros e de muitos 
outros, afirmou Socorro”.

LIONS Colatina Centro faz Doação de 18 Mesas Tecnológicas para APAE
 O Lions Clube Colatina Centro fez 
doação de 18 mesas tecnológica a APAE de 
Colatina. As mesas foram adquiridas pelo 
clube Colatinense em parceria com o Lions 
Internacional LCIF (Fundação Lions).
 A Diretoria da APAE afirmou que as 
mesas vão ajudar muito no desenvolvimento 
de seus alunos.
 As mesas tem como objetivo atender 
alunos e usuários com deficiência intelectual e 
múltipla e transtornos do espectro autista, 
através de tecnologias assistivas, recursos 
didáticos, pedagógicos e terapêuticos que 
minimizem as barreiras no processo de ensino 
aprendizagem.
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  O Lions Clube Colatina Centro e 
parceiros realizaram dia 01 de junho, a Live 
cantando para aquecer - Campanha do Agasalho 
2020 com os músicos das bandas Trio Bom de 
Caipira, Gargantas de Ouro Procópio o Cowboy. 
Contou ainda com a participação especial do 
cantor Cigano e do locutor de rodeios Garozzi.
  As pessoas puderam colaborar doando a 
qualquer quantia  em deposito bancário ou 
através do QR Code disponível durante a 
transmissão da live.
  Todo valor arrecadado foi convertido em 
256 cobertores adquiridos a preço de custo nas 
lojas do Mercadão Casa, 05 cestas básicas e 100 
máscaras de proteção.
  O CL Presidente Alex participou da 
transmissão em nome do Lions Clube Colatina 
Centro e falou da importância da parceria com as 
Lojas Mercadão Casa, "nosso objetivo será 
alcançado com toda certeza, mas sem nossos 
parceiros nada disso seria possível, agradecemos 

a todos os envolvidos neste evento. Muitas famílias serão beneficiadas com a compra de cobertores 
novos", disse.
 Os membros do Clube realizaram uma campanha interna de arrecadação, que foi responsável 
pela maior parte da arrecadação.
 As Rádios Difusora, Clube do Rock e 97 FM divulgaram e foram muito importantes no sucesso 
da campanha.
 Esse período de pandemia fez com que o Lions se mobilizasse mais cedo quanto a arrecadação 
de agasalhos e cobertores. Começou um pouco antes justamente para quando o inverno chegar a 
gente já ter distribuídos os cobertores.
 Com o slogan “Cantando Para Aquecer”, a campanha lembra que mesmo em período de 
isolamento social é possível manter o espírito de solidariedade e doar  cobertores para minimizar o frio 
das pessoas carentes na cidade.

CAMPANHA DO AGASALHO EM LIVE SOLIDÁRIA

Continua



11

O Leo Clube Colatina Centro também participando da Campanha do Agasalho, e já recém fundado 

participando desta importante campanha juntos as comunidades carentes e promovendo o Leoísmo 

no espírito do nosso lema “SERVIR”.
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Lions Clube Colatina Centro faz doações para os dois Asilos da cidade
Os Leões do Lions Clube Colatina 
centro, fizeram doações de caixas de 
leite ao asilo Irmã Scheila. O local é 
responsável por acolher pessoas 
idosas, garantido qualidade de vida e 
proteção integral, além de outras 
condições que oferece. A doação foi 
entregue e contou com a participação 
de integrantes do Lions. 

Ajudar o próximo é uma virtude que 
todos deveriam ter na nossa sociedade. 
Pensando nos mais necessitados, o 
Lions Colatina Centro através de seus 
associados Mario Balbino e Jobinho, 
doaram caixas de leite para ajudar as 
pessoas que mais precisam em 
Colatina. 
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Subsídios de LCIF à Colatina

 Os dois Clubes de Lions em Colatina (Centro e Rio Doce) realizaram entrega de 

equipamentos de segurança de combate ao COVID-19. 

 LCIF (Fundação Lions) está dando consideração prioritária para apoiar regiões 

com taxas extremas de casos confirmados. O foco será abordar as necessidades 

existentes nos sistemas locais de gestão médica e de emergência que estão 

coordenando esforços com as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS) e dos 

Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDD). 
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Aniversariantes

02 - João Vitor (F. CL Marcelo)
02 - CL Marcos Roberto
04 - Euzilete (Dom CL Carlos Zorzanelli)
05 - Ingrid (F. CL Motinha)
06 - Janaina (Dom CL Anderson)
06 - Tania (Dom CL José Angelo)
07 - Therezinha (Dom CL Hudson)
09 - Patrícia (F. CL Paulo Fontana)
09 - CL Fernando e Dom Marilza (casamento)
10 - Mylena (F. CL Armênio)
10 - CL Marcos Roberto e Dom Valdirene 
(casamento)
10 - CL Ricardo e CaL Julia (casamento)
14 - Victória (F. CL Eduardo Côgo)
14 - Sarize - (F. CaL Margarida)
14 - Emanuelly (F. CL Wanderson G,)
15 - Henrique (F. CL José Angelo)
16 - Maisa (F. CL Gustavo)
17 - CL Nelson Schmidt
18 - Jandyra (Dom CL Ivanildo)
20 - CL Walace e Dom Margarete (casamento)
20 - CL Wanderson R. e Dom Angelica (casamento)
21 - Orly (F. CL Rubens Tavares)
21 - CL João
21 - CL Rodrigo e Dom Geiza (casamento)
22 - Vanessa (Dom CL Diego)
24 - Joana (Dom CL Aristides)
25 - CL Thiago
01 - Layla (F. CL Umberto)
03 - CL Altair Schimidt
04 - Alessandro (F. CL Nelson Schmitd)

05 - Rafael (F. CL Aristides)
07 - CL José Angelo e Dom Tania (casamento)
07 - CL Jobson e Dom Sayonara (casamento)
08 - CL Marco Fontana e Dom Jussara (casamento)
09 - CaL Márcia
10 - CL Cézar e Dom Eunice (casamento)
12 - Marileia (Dom CL Marcelo)
13 - CL Joventino e CaL Anadir (casamento)
13 - CL Rafael Marques
14 - Angelo (F. CL José Angelo)
16 - Mariana (Dom CL Tamanini)
18 - CL Rubens Tavares
18 - CL Aristides e Dom Joana (casamento)
19 - Ivan Azevedo (F. CL João Azevedo)
21 - CL Anderson e Dom Janaina (casamento)
22 - CL Edivaldo e Dom Eliete (casamento)
22 - CL Carlos Zorzaneli e Dom Euzilete (casamento)
23 - Isabella (F. CL Wanderson G.)
24 - PDG CL Eduardo Côgo
25 - CL Motinha e Domadora Tânia (casamento)
27 - CL Rodrigo
28 - CL Luiz Zanchetta
28 - CL Gerson e Dom Angelita (casamento)

Junho Julho
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Amigos do Lions
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