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Uma publicação do Lions Clube Colatina Centro - Nº 34 - Maio de 2021.

RUGIDO VIRTUAL

ESSÊNCIA x SUCESSO

 De nada adianta o poder e o sucesso se isto nos leva negligenciar e perder os 
relacionamentos.
 Se amamos o próximo, nos tornamos em pessoas de valor. Se preservarmos a todo custo 
o essencial, o sucesso virá como conseqüência e não será um objeto de cobiça que acabe por 
nos corromper.

 Deus tem bençãos sem medida para quem o busca de todo coração. Busque a essência 
em e não precisará se preocupar com o resto.

 Achegar-se ao trono da graça nos faz respirar o amor e sabedoria de Deus. Isso nos 
estabiliza e bloqueia as tentações vindas da cobiça por sucesso e poder como um fim em si 
mesmo.

 Uma das preocupações que nos assaltam 
quando começamos a atuar num ambiente 
de trabalho, ou qualquer outro grupo de 
pessoas é a busca pelo sucesso, prestígio e 
poder.

 Os nossos valores moldarão a nossa índole e dirão quem na verdade somos. Assim, 
quando os bons costumes e princípios estão estabelecidos, eles não permitirão que ondas de 
vaidade tirem o nosso foco. Para firmar e enraizar nossos valores devemos buscar as verdades e 
promessas de diariamente. Só assim não correremos atrás do vento das vaidades e 
manteremos o essencial.

 A arte de saber se relacionar; a sabedoria de reconhecer o valor de cada um é a riqueza 
verdadeira.

 Muitos se dedicam com tanto ímpeto em 
alcançar essas coisas, como se nelas 
estivesse a única garantia de vida e 
sobrevivência; tudo que se precisa para viver 
neste mundo; tudo que vale a pena. Mas a 
verdade é  que o  essenc ia l  são  os 

relacionamentos.

CaL Maria Cecilia Bigarelli Ayub
Associada do Lions Agudos como Companheira Leão desde 1987.
Domadora do Leão Nelson Ayub desde 1967
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NOSSA GOVERNADORA
ADÉLIA FERNANDES FOI ELEITA GOVERNADORA

DO DISTRITO LC 11 2021/22

Curso Superior de Educação Física e Desporto  na UFES- 
U n i v e r s i d a d e  F e d e r a l  d o  E s p í r i t o  S a n t o -  1 9 7 3 .
Curso de Ciências Sociais  FAFI – Fac. de Filosofia Ciências e Letras 
“Madre Gertrudes de São José”, -  1978.Curso de Direito na FDCI-  
Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim/ES  -1984.

Assessor de Serviços Leonísticos para criança do Distrito LC11- AL 2013/2014,  AL 2014/2015, AL 
2016/2017,  AL 2017/2018, AL 2018/2019.  Assessor de Acampamento e intercâmbio Juvenil 
2015/2016, Assessora de desenvolvimento da mulher no leonismo 2015/2016. Presidente de Divisão 
C1 do DLC11 2015/2016. Assessor de Premio Jovens Lideres no Campo de  Serviços Distrito LC11- AL 
2016/2017,  AL 2017/2018,  AL 2018/2019. Coordenadora de LCIF do LCCI Frade e a Freira AL 
2018/2019.

Pimeiro Grau/ Fundamental:  Escola Singular de Laginha. (1ª a 4ª 
série) e Ginásio São Felipe  anexo do LICEU - Atílio Vivacqua. (5ª a 8ª), 
Ensino Médio: Escola Normal Elísio Imperial -Liceu Muniz Freire- 
Curso Normal de Habilitação para o Magistério.

EXPERIÊNCIA  PROFISSIONAL:

ESCOLARIDADE

PÓS GRADUAÇÃO:
RH- Recursos Humanos pela FAFI- Fac. de Filosofia Ciência e Letras 
Madre Gertrudes de São José”. Direito Civil e  Processo Civil - UGF- 
Universidade Gama Filho/RJ. Gestão Pública -Universidade Gama 

Filho/RJ Curso da AMAGES- Escola da Magistratura do Espírito Santo (preparatório para Magistratura) 
Curso da ADESG- Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra.

Ingressou no LCCI Frade e a Freira,   em 30 de setembro de 2008,  Companheiro de Melvin Jones Al 
2010/2011; Membro permanente da Comissão de Administração da Creche e das comissões de 
Educação e Criança e Juventude do LCCI Frade e a Freira. Segundo Vice Presidente AL  2009/2010, AL 
2011/2012;  Primeiro Vice -Presidente AL 2013/2014. Presidente do LCCI Frade e a Freira 2014/2015.

Professora de Educação Física, por 26 anos, serviços  prestado no âmbito da Pré-Escola, do Ensino 
Fundamental, Ensino Médio, em escolas públicas,  Professora de Educação Física da FAFI- Faculdade 
de Filosofia Ciências e Letras “Madre Gertrudes de São José”, Professora substituta de Educação 
Moral e Cívica da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis de C. Itapemirim/ES FACCACI. 
Técnica de Recreação do SESI- Serviço Social da Indústria/CI, Chefe do Departamento Social da 
Fábrica de Tecidos de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Assistente Social da Itabira Agro Industrial S/A- 
NASSAU/CI/ES. Agente de Segurança e Higiene do Trabalho do Ministério do Trabalho-DRT/ES. . 
(aprovada em Concurso Público), Auditora do Trabalho da DRT /ES, cargo no qual aposentou em 1995, 
Coordenadora de Direito Civil e do Trabalho da Defensoria Pública do Estado do E. Santo, em 2002.

Conheça nossa governadora.

GRADUAÇÃO:

NA ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES:

CARGOS NO CLUBE E NO DISTRITO:
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VICE-GOVERNADOR

CL  Alexandre Mendes foi eleito 1º vice governador do distrito LC 11

Ÿ 1991 a 1992 - Presidente Nacional do Clube 
de Castores.

 Macaense nascido em 8 de junho de 1966
Divorciado, pai de 2 filhos  (Felipe e Michel 
Mendes)
  Funcionário Público desde de 1985.
 Entrou no Movimento Juvenil de Serviço do 
Lions Clube - Clube de Castores de Macaé  
Imbetiba em 30 de outubro de1982 .

Cargos Leonísticos
Ÿ 1985 a 1986 – Governador do Clube de 

Castores  C-3 (área do Estado do Rio de 
Janeiro).

Ÿ 30/11/2000 – Entrou no Lions Clube de São Gonçalo, tendo como Padrinho o PCC CL José 
Gilberto Ribeiro Ratto (Lions Clube São Paulo Jardim Paulista), Presidente do CNGLC e 
Fundador do Movimento Castoristico no Brasil.

Ÿ  Foi presidente do Lions Fonseca 2007/2008, 2008/2009, 2017/2018 e 2018/2019.
 
Cursos Leonisticos
Ÿ Curso de Leão Orientador Certificado por LCI – Conservatória-RJ -  29 de setembro de 

2018.
Ÿ Curso Certificado de Liderança, ALLI (Curso no Instituto Avançado de Liderança Leonística  

2017/2018) - Lima – Peru - 21 a 23 de abril de 2018

  
Participação em Convenções Internacionais
Ÿ  102º. Convenção Internacional de Lions Clubs, em 2019, e Milão - Itália.
Ÿ  48º.  FOLAC (Foro Leonístico da América Latina e Central, em 2019, em Rosário – Argentina

Ÿ  100º. Convenção Internacional de Lions Clubs, em 2017, em Chicago - USA.
Ÿ  101º. Convenção Internacional de Lions Clubs, em 2018, em Las Vegas – USA

Ÿ Curso V IRLL (Instituto Regional de Liderança Leonística) - Campinas - 16 a 18 de março de 
2018.
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CONVENÇÃO DISTRITAL

REUNIÃO VIRTUAL

Em função das preocupações sanitárias e proibições governamentais de se realizar reuniões presenciais, nosso clube reuni 
seus associados de forma virtual semanalmente. Estamos utilizando uma plataforma virtual grátis: Google Meet, que 
funciona adequadamente. Esta reunião nos tem permitido combinar e realizar serviços, tanto no combate a fome quanto na 
prevenção ao COVID-19.
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 A ação também faz parte do Plano de Reflorestamento do Clube de Lions de 

Colatina Centro e do Governador Jorge Calixto.

 Durante a manhã da quarta dia 21, foram plantadas 30 novas árvores nas margens 

do córrego que corta a propriedade do CL Mario Balbino.

 A iniciativa visa contribuir na recuperação de parte da mata ciliar e da vegetação 

ao redor da nascente. As mudas foram doadas pela Prefeitura Municipal de Colatina.

 Todas as plantas são de espécies nativas da Mata Atlântica, a exemplo do Pau 

Brasil, Angico, Jenipapo, Ipê Amarelo e Roxo dentre outras. 

 “É importante estas árvores serem plantadas nos lugares certos para que nós 

possamos viver em harmonia com a natureza”, concluiu Marcão presidente do clube.

55

PLANTIO DE ÁRVORES

LIONS COLATINA CENTRO REALIZA PLANTIO DE ÁRVORES 
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CAMPANHA DO AGASALHO
LIONS COLATINA CENTRO LANÇA CAMPANHA DO AGASALHO 2021

  Estamos no meio de uma crise sanitária, que 
tem impactos profundos na economia, na vida 
das pessoas e na renda delas. Então, estamos 
pedindo a todos que doem cobertores para 
proteger do frio aqueles que mais necessitam, 
afirmou Marcos Carvalho presidente do Clube.

 Certamente você já deve ter ouvido a frase 
“fazer o bem, sem olhar a quem”, certo?
 Essa filosofia é aplicada, ou ao menos deveria 
ser, em várias situações durante a jornada da 
vida das pessoas. Você, como indivíduo, é 
educado para conviver em harmonia na 
sociedade e para isso recebe orientações de 
como ajudar as pessoas, pensar no coletivo, e 
etc.
 A responsabilidade social dos clubes de 
LIONS é uma prática adotada por aqueles que 
buscam contribuir para a construção de uma 
sociedade melhor, incluindo em seus valores e 
código de ética, condutas que vão além do 
bem-estar do grupo, mas que também tenham 
uma preocupação com a comunidade na qual 
está inserida.
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POSSE DE LEOS

LEO CLUBE DE COLATINA DÁ POSSE A QUATRO NOVOS ASSOCIADOS

 A entrada de novos associados é um momento de grande alegria para o clube e de muita 
importância para o Lions Clube Internacional, que vem promovendo uma campanha em todo o mundo 
para a entrada de novos associados.

 Após prestarem juramento e depois de cumpridas as demais formalidades de posse do Leo 
Clube, os novos associados foram oficialmente empossados e receberam virtualmente do Presidente 
do Clube o Diploma Oficial leoístico de associados do Leo Club Internacional que lhes serão entregues 
pessoalmente.

 O Presidente do Clube, Fernando presidiu a assembleia, que contou com a presença do 
Governador do Distrito LC 11 DG Jorge de Jesus Bandeira Calixto, e dos associados PDG Eduardo 
Côgo; 1ª Vice-Governadora, CaL Adelia Fernandes; 2º Vice-Governador do Distrito, CL Alexandre 
Mendes; Presidente do Distrito Múltiplo LEO LC, MJF CaLEO/CaL Caroline Garcia; Presidente de 
Divisão A1 do Distrito LC-11, CL Alex Exterquini; presidente do Lions Clube Colatina Centro, CL 
Marcos Roberto Carvalho; Presidente do Leo Clube de Aracruz Cibernético, CaLEO Pemela Honorato; 
Presidente do Leo Clube de São Mateus, CaLEO Antonela e a scretária do Clube Colatina centro, 
CaLEO maria victoria, na composição da mesa diretiva virtual.
 A cerimônia de posse foi conduzida pelo PDG José Eduardo Côgo. Foram empossados os 
novos associados Anna Karla Amaral, Histter Caroline Correia Alves; Milena Miller Ferrari Leonel; 
Raphael de Oliveira Xavier e Maria Angélica da Silva Carrara.

 Na noite da sexta-feira (23) foi realizada a Assembleia Festiva do LEO Clube Colatina de posse 
de novos associados do clube, por vídeo conferência.
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CAMPANHA MAIO AMARELO

 São três mil vidas perdidas por dia nas estradas e ruas ou a nona maior causa de mortes no 
mundo. Os acidentes de trânsito são o primeiro responsável por mortes na faixa de 15 a 29 anos de 
idade; o segundo, na faixa de 5 a 14 anos; e o terceiro, na faixa de 30 a 44 anos. Atualmente, esses 
acidentes já representam um custo de US$ 518 bilhões por ano ou um percentual entre 1% e 3% do PIB 
(Produto Interno Bruto) de cada país.
 Se nada for feito, a OMS estima que 1,9 milhão de pessoas devem morrer no trânsito em 2020 
(passando para a quinta maior causa de mortalidade) e 2,4 milhões, em 2030. Nesse período, entre 20 
milhões e 50 milhões de pessoas sobreviverão aos acidentes a cada ano com traumatismos e 
ferimentos. A intenção da ONU com a “Década de Ação para a Segurança no Trânsito” é poupar, por 
meio de planos nacionais, regionais e mundial, cinco milhões de vidas até 2020.
 O Movimento Maio Amarelo nasce com uma só proposta: chamar a atenção da sociedade para 
o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo.
 O objetivo do movimento é uma ação coordenada entre o Poder Público e a sociedade civil. A 
intenção é colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais 
diversos segmentos: órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, federações e 
sociedade civil organizada para, fugindo das falácias cotidianas e costumeiras, efetivamente discutir o 
tema, engajar-se em ações e propagar o conhecimento, abordando toda a amplitude que a questão do 
trânsito exige, nas mais diferentes esferas.

 A Assembleia-Geral das Nações Unidas editou, em março de 2010, uma resolução definindo o 
período de 2011 a 2020 como a “Década de Ações para a Segurança no Trânsito”. O documento foi 
elaborado com base em um estudo da OMS (Organização Mundial da Saúde) que contabilizou, em 
2009, cerca de 1,3 milhão de mortes por acidente de trânsito em 178 países. Aproximadamente 50 
milhões de pessoas sobreviveram com sequelas.

 Nesse sentido, o Lions Clube Colatina Centro, no dia 22/05 realizou planfetagem em pontos da 
Avenida Getúlio Vargas e Calcação, conscientizando os motorista da importância do cumprimento das 
regras de trânsito,

8
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LC COLATINA CENTRO DE LUTO

 Foi com profundo pesar que recebemos a 
notícia do falecimento da CaL Anadir Passamani 
Ferrari. Partiu para junto do criador e nos deixou 
órfãos. Em nossas reuniões será sempre nossa 
Companheira a proferir a invocação a Deus. Vai com 
Deus nossa Mestre, que os anjos te recebam no Céu 
com toda honra que Você merece. O Divino Ser 
Supremo, na sua infinita sabedoria, haverá de 
permitir que de lá de onde esteja a já saudosa 
Companheira Anadir possa continuar nos 
transmitindo seus inestimáveis conhecimentos.

 “Este ano de 2021, tivemos em nosso clube, perdas de duas mulheres guerreiras, que sempre se 
colocaram a disposição da família, do clube, do próximo, que nos deixaram e nos ensinaram com seus 
espíritos de lealdade, liderança e amor. Verdadeiras Companheiras que sempre se fizeram presentes 
nas ações, festivas, reuniões. O nosso Clube já não será o mesmo sem vocês. O mundo precisa de 
pessoas como vocês sempre foram DM Haidê Pizetta e CaL Anadir Passamani Ferrari”. CaL Marcia 
Caliari

 Para os familiares, rogamos que Deus mitigue 
seus sofrimentos e amenize suas dores, dando-lhes 
forças para suplantarem este momento de tão 
grande angustia.

 Inúmeras foram às mensagens de pesar e de conforto enviadas a nós para que fossem 
retransmitidas aos familiares:

 “Meus sentimentos. É uma perda irreparável. Que Deus 
conforte nosso companheiro Ferrarão e demais familiares”. CL 
Adenis
 “Agradeço aos meus 
q u e r i d o s  C C L L  p e l a s 
m e n s a g e n s  q u e  f o r a m 
enviadas com muito carinho. 
A Dida sempre foi muito feliz 
no Lions. Ela sempre fazia 
questão de participar de 
todos os eventos, ações e 
reuniões. Ela amava o clube.” 
Joventino Ferrari

 “Sabemos do amor e carinho que ela tinha por todos os CCLL e CCaLL do Lions e que viveu sua 
vida como Jesus queria. Com certeza fará muita falta em nossas campanhas, mas deixou o seu legado 
de uma grande mulher, esposa e mãe”! CaL Dalnecir Morelo

 O clube perdeu uma de suas grandes pilastras e 
os demais companheiros ficaram sem a presença 
física de uma grande líder, amiga leal, leoa atuante, 
diligente e zelosa, um ser humano inigualável, 

verdadeiro exemplo de solidariedade e trabalho. Companheira Anadir deixa uma lacuna enorme não 
só no clube, mas principalmente em nossa comunidade a qual tanto ajudou. 

 “Perdemos uma grande companheira que agora está contemplando a face do Senhor. Pessoa 
digna, amada e respeitada. Nos solidarizamos com a família e familiares. Deus conforte vossos 
corações. Força, fé e coragem”. Ranieri e Ivanete.



11

Projeto vida e cegonha do Lions Clube de 
Porciúncula.
Doação de Kit enxoval para bebê. Cada kit 
contém: 1 cobertor,  1 mantilha, 1 toalha de 
banho, 10 fraldas, descartáveis, 2 pares de 
sapatinhos,  um pano de boca, uma muda de 
roupa nova,1 lencol e 1 fronha.  Esse projeto 
atende as mães carentes de nosso município.  Em 
média são doados 8 kits por mês. As doações das 
peças são feitas companheiras. Através de um 
cadastro visitamos as gestantes  e fazemos as 
doações.

OUTROS CLUBES

LIONS CLUBE CACHOEIRO

LC Cachoeiro de Itapemirim fez entrega hoje  de 50 enxovais de bebê às maternidades do 
Hospital Evangélico e Hospital Infantil. No total foram doadas  2.013  peças  

LIONS CLUBE PORCIÚNCULA

LIONS CLUBE CORDEIRO 

Em atendimento ao pedido do CEAP o LC Cordeiro 
conseguiu atender a aluna Maria Eduarda com consulta

oftalmológica e também com fornecimento de óculos.
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Espécies ameaçadas de extinção, receberam 
atenção especial dentro do programa. Até o final 
deste ano leonístico, serão plantados milhares 
mudas nativas da Mata Atlântica nos municípios 
que compõe o LC 11. 

O Governador do Lions, Jorge Calixto, lançou 
uma campanha para estimular os Leões a 
participar de uma iniciativa que prevê o plantio 
de mudas de árvores nativas de todas as 
espécies neste ano leonístico.

Plantando mudas de ipê  no Sítio Vovó Lúcia. 
Participação dos filhos e netos na campanha do 
Lions Clube Pinheiros.

O  L i o n s  C l u b e  d e 
Pinheiros participando 
do da Campanha do 

Distrito Lc11
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 Havia um rei que perguntava aos sábios e 
eruditos que chegavam à sua corte: “Qual é o 
melhor serviço e qual é o melhor momento para 
fazê-lo?” Durante muito tempo não pôde obter 
nenhuma resposta satisfatória.
 Um dia, enquanto perseguia as forças de 
um rei rival, se viu separado de suas tropas, na 
espessa floresta; cavalgou um bom tempo, 
cansado e faminto, até que chegou a uma 
capela. Ali havia um velho monge que o recebeu 
bondosamente e lhe ofereceu uma vasilha com 
água fresca. Depois de um breve descanso, o rei 
formulou ao anfitrião a pergunta que o 
atormentava: “Qual é o melhor serviço?” O 
eremita disse: “Dar a um homem sedento uma 
vasilha com água”. “E qual é o melhor momento 

 Tudo é serviço. Quando o buscador se 
oferece como cocriador do Plano Divino, torna-
se um servidor até mesmo quando está - 
aparentemente - sem fazer nada. Porque há 
várias formas de se ficar sem fazer nada. Pode-se 
dar asas à imaginação e ficar ruminando coisas 
que já passaram ou coisas que virão, por 
exemplo. E pode-se utilizar a imaginação criativa 
para estar  sempre alerta,  v igiando os 
pensamentos e produzindo mentalizações 
positivas!

"Qual é o melhor serviço" é uma dúvida que 
muitos têm. Algumas pessoas ficam esperando 
aparecer algo grandioso para poder se sentir 
servindo. E enquanto esse algo grandioso não 
aparece, ficam sem fazer nada...

 O ato de serviço não deve ser julgado 
pelo seu custo ou por sua publicidade; pode ser 
apenas o oferecimento de um pouco d’água no 
interior de uma floresta.

(Sathya Sai Baba – extraído do Eterno 
Condutor, setembro de 1990)

 A necessidade de quem recebe, a atitude 
de quem oferece - é isto que decide se a ação é 
de ouro ou de chumbo.

  vida é inteligente e vai nos colocando 
situações com as quais precisamos lidar. Não 
adianta se revoltar com as situações. Quanto 
mais nos revoltamos, mais situações parecidas 
aparecem. O buscador inteligente é aquele que 
sabe transformar as situações simples do 
cotidiano em algo grandioso. Se no momento a 
tarefa é simples como lavar um prato, ele estará 
presente ali, fazendo o melhor que pode. Isto é 
serviço.

 O que importa, no fundo, não é o que se 
está fazendo - é como se está fazendo. A mais 
simples das tarefas pode ser enfadonha ou 
repetitiva e pode ser transformada em 
meditação . O que muda é a atitude de quem a 
faz.

para fazê-lo?” A resposta foi: “Quando ele vem 
de longe e sozinho buscando algum lugar para 
obtê-la”.

SERVIR

https://contosatemporais.blogspot.com/2017/02/servir.html
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LUTO

 CL Theocrito foi um pensador e filósofo 
leonístico! Vai fazer muita falta ao movimento!

 Enviamos nossos sinceros pêsames à 
família do CL Theocrito, em especial a CaL 
Glorinha, e a todos os companheiros do LC 
Guarapari. Desejamos que Deus os conforte! 

PDG Zoé e CaL Rosicler

Saudades sentirei
De todos as conversas e risadas jogadas ao 
vento,
De tudo o que vivemos e passamos....
Neste tão curto tempo...
Mas o bastante, para mudar conceitos já pré-
estabelecidos
E consolidar uma amizade....
Dividimos, não só um clube, mas sim nossas 
casas,  sorrisos, lágrimas e expectativas.
M a s  v a l e u  a  e x p e r i ê n c i a  d e  t e r m o s 
compartilhado momentos que ficarão para a vida 
toda....
Obrigada pela sua amizade meu amigo e CL 
Theocrito descanse em paz.
CaL Sidney Lana
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Aniversariantes

JUNHO
02 - CL Luiz Zanchetta e DM Virginia (Casamento)

10 - CL Cezar

20 - Líbera (F. CL Acácio)

23 - Marcus Vinicius (F. CL Cristo)

29 - Felipe (F. CaL Rosângela)

28 - Ludmila (DM CL Marlon)

23 - CL Luan

10 - Daniel (F. CL Aristides)

09 - Sandra (DM CL Wanderson G.)

11 - Jovana (F. CL João)

03 - CL Alex e DM Mariza Aparecida (Casamento)
02 - Henrique (F. CL Jocimar Tamanini)

05 - Ângela (DM CL Adênis)

03 - Maria Victoria (F. CL Alex)
05 - Marissol (DM CL Eduardo Côgo)

15 - CL Alexandre e DM Adriana (Casamento)
17 - Sávio (esposo CaL Margarida)

21 - Augusto Cezar (F. CL Cezar)

29 - CL André Spalemsa

29 - Leandro (F. CL Nelson Schimidt)
31 - CL Armênio e DM Erlânea (Casamento)
31 - CL Gustavo e DM Liziane (Casamento)
31 - CL Roston Antonio (F. CL Roston)

Maio
02 - CL Marcos Roberto
02 - João Vitor (F. CL Marcelo)

04 - Euzilete (DM CL Carlos Zorzanelli)
05 - Ingrid (F. CL Motinha)

06 - Tânia (DM CL José Angelo)
07 - Therezinha (DM CL Hudson)
08 - CL Silvando e DM Priscila (Casamento)
09 - Patrícia (F. CL Paulo Fontana)

11 - Fernando (F. CaL Rosângela Caliari)

14 - Emanuelly (F. CL Wanderson)

06 - Janaina (DM CL Anderson)

16 - Maisa (F. CL Gustavo)

10 - CL Marcos Roberto e DM Valdirene 
(Casamento)

14 - Victória (F. PDG CL Eduardo Côgo)

09 -  CL Fernando Ruas e DM Mari lza 
(Casamento)
10 - Mylena (F. CL Armênio)

14 - Sarize (F. CaL Margarida)

15 - Henrique (F. CL José Angelo)

17 - CL Nelson Schmidt

10 - CL Ricardo e CaL Julia (Casamento)

18 - Jandyra (DM CL Ivanildo)
20 - CL Walace e DM Margarete (Casamento)
20 - CL Wanderson R. e DM Angelica 
(Casamento)

22 - Vanessa (DM CL Diego)

21 - Orly (F. CL Rubens Tavares)

24 - Joana (DM CL Aristides)

21 - CL João

26 - Bianka (DM CL Luan)
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Amigos do Lions
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Amigos do Lions
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Amigos do Lions


