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Editorial
Esta é mais uma edição do “Leão do Itabira”, desta feita alusiva à XVII Convenção 

Distrital, marcada para a belíssima e hospitaleira cidade de Santa Teresa, com seu clima 
ameno, paisagem deslumbrante e uma história muito bonita que emociona a todos pela 
luta dos bravos imigrantes italianos e alemães que desbravaram a região e com molto 
sudore e lacrima construiram esta importante cidade serrana de nosso Espírito Santo. 

A Sessão Solene de Abertura e Instalação da XVII Convenção de nosso Distrito LC-11 
será no dia 8, sexta-feira, à noite e seu encerramento será no domingo, dia 10.

O Orador Ofi cial da Convenção é o CL Edisson Karnopp, Diretor Internacional 
2010/2012, Líder GMT para a América Latina e Caribe, casado com a CaL Rosenete, 
associados do LC Santa Cruz do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, Distrito LD-2.

A Convenção tem como Patrono o CL Danilo Edison Duarte, casado com a CaL Leusa, associados do LC de 
Vila Velha, desde 1969, Governador do então Distrito L-30 no AL 89/90. O casal tem 3 fi lhos e 4 netos.

Já o Diretor Geral do evento é o CL Gregório Venturim, indicado pelo Governador Jovelino, é associado do LC 
Santa Teresa Colibri  e não mediu esforços para que tenhamos uma magnífi ca Convenção, à altura do prestígio e 
da importância do LC-11. 

Nosso Lions Clube Cachoeiro,  como sempre, marcará presença com uma delegação de 30 componentes entre 
Leões e Domadoras.

Veja, nesta edição,  o  Programa completo da Convenção.

O Editor 

MENSAGEM DA COMPANHEIRA PRESIDENTE

Estou muito feliz com minha passagem pelo Clube, como Presidente. O  
envolvimento é contagiante e isso nos torna mais fortes no meio Leonístico! 
Obrigada a vocês que trabalham desinteressadamente pela causa social!

Tenho contado com a ajuda incessante de um grupo de Leões e Domadoras 
que tornam nosso Clube vibrante e sempre animado nas reuniões e campanhas. 
Sou muito grata a todos e todas que têm colaborado com nossa gestão. 

Ainda agora, rumo à Santa Teresa, palco da XVII Convenção Distrital, 
estaremos com uma numerosa delegação para homenagear nosso Governador 
Jovelino Venturim que junto com sua Companheira Sandra tem sido incansável 
no exercício de sua missão, vencendo todas as barreiras, animando o Distrito,  
recuperando Clubes, enfi m, realizando uma gestão já vitoriosa.

Esperamos uma grande Convenção. Vamos retornar fortalecidos para nossos 
Clubes. 

CaL Joelma

Caríssimas Domadoras, Prezadas Companheiras, Dedicados Companheiros

ANOTE EM SUA AGENDA E PRESTIGIE
10 a 15 de maio

XVII Convenção do Distrito Múltiplo LC - Poços de Caldas - Minas Gerais.

24 a 28 de junho de 2016
99ª  Convenção Internacional de Lions Clubes -  Fukuoka – Japão
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CONHEÇA SANTA TERESA
A história de Santa Teresa começa em 1875, quando chegaram os 

primeiros imigrantes italianos, trazidos pela Expedição Tabachi.
As correntes migratórias provenientes da Itália continuaram. Em 

1877 chegaram os primeiros alemães, suíços e poloneses. Os colonos 
dedicavam-se a agricultura, tendo de início, além da cultura do café e 
cereais, realizado algumas experiências bem sucedidas, semelhantes 
às culturas do Trentino, pátria de origem de muitos imigrantes, tais 
como a videira e o bicho da seda. Mas a cultura que se desenvolveu 
de fato foi a do café, que perdura até hoje como principal produto 
agrícola da região.

A origem do nome da cidade é controverso. A tradição local diz 
que provém da fé de uma das colonizadoras que, aos pés de uma 
árvore conhecida na região por Pau-Peba, fi xou uma imagem de 
Santa Teresa, trazida da Itália. À sombra dessa árvore se reuniam os 
colonizadores para suas orações. No entanto, documentos da época 
revelam que o nome da cidade é anterior à colonização. 

A pequena vila rapidamente se desenvolveu e já em 1891 foi 
criado e instalado o município de Santa Teresa. Em 1895 foram 
criadas a comarca e a paróquia. Em 1995 foi desmembrado o distrito 
de São Roque do Canaã, dando origem a um novo município.

Santa Teresa é também chamada “Beija-fl or do Espírito Santo”, 
graças à abundância destas aves na região e, principalmente, por ser 
a terra onde nasceu e viveu o cientista Augusto Ruschi — pioneiro 
nas pesquisas com beija-fl ores e fundador do Museu de Biologia 
Professor Mello Leitão, localizado na cidade. 

O município possui uma das mais exuberantes biodiversidades 
do mundo, e está cercado pelas montanhas da região serrana do 
Espírito Santo, com cerca de 40% de seu território composto de 
Mata Atlântica. É reconhecida como a primeira cidade fundada por 
imigrantes italianos no Brasil.

A população atual está em torno de 25 mil habitantes. Densidade 
demográfi ca igual a 31,41hab/km2.A cidade está a 655 metros do 
nível do mar e a  75 quilômetros de distância de Vitória, a capital do 
Estado. O clima é bastante agradável.

MENSAGEM DO PRESIDENTE DO CLUBE ANFITRIÃO
E DIRETOR GERAL DA XVII CONVENÇÃO

Caros amigos do Distrito LC 11,
É com imenso prazer e orgulho que o nosso LC Santa Teresa “Colibri” aceitou o desafi o de sediar a XVII 

Convenção Distrital que será realizada nos dias 08, 09 e 10 de abril próximo.
Reconhecemos o grande desafi o e acreditamos que servirá para renovar ainda mais o companheirismo 

do movimento e será um marco histórico para o nosso Clube.
Agradecemos a confi ança do Distrito em nosso trabalho de organização da Convenção dentro dos 

anseios da família leonística.
Por fi m, gostaria de reforçar o convite a todos os Companheiros, Companheiras, Domadoras, Domadores, 

Leos, Castores, em suma todos os membros da família leonística, unida na luta por um mundo mais 
fraterno, para comparecerem pois, de nada adianta o nosso palco sem a sua presença e participação.

Leonisticamente,
CL Gregório Rocha Venturim e DM Joanna
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UM EXTRAORDINÁRIO LEGADO
Desde sua fundação, em 24 de abril de 1965, o LIons Clube Cachoeiro de Itapemirim tem cumprido 

fi elmente com seus objetivos, com participação ativa na vida da cidade. 
Graças ao trabalho e dedicação dos Leões e Domadoras o Clube construiu uma bonita história, justifi cando 

sua fundação, com inúmeros serviços prestados ao Municipio de Cachoeiro de Itapemirim. 
No ano do Centenário da Associação Internacional dos Lions Clubes, nosso Clube se orgulha de fazer parte 

desta história, ter dado sua contribuição e deixando um extraordinário LEGADO de realizações em prol da 
cidade e das pessoas mais necessitadas.

Para os registros históricos, eis um retrato da extensa lista das principais realizações do Clube durante seus 
50 ANOS de atividades.

- Arborização da Avenida de Ouro. - Avenida Lacerda de Aguiar.
- Doação à Santa Casa local de um gabinete dentário completo
- Doação à APAE de um veículo (Kombi) e telefones.
- Doação de um aparelho de televisão para os Hansenianos.
- construção da Escola para Defi cientes Auditivos no Baiminas.
- Construção da Escola “Lions – Sebastião de Paiva Vidaurre” no BNH.         
- Campanha de conservação do Rio Itapemirim.
 - Uniformização dos jornaleiros da cidade.
- Realização de vários cursos de capacitação para pessoas carentes  em diversas áreas. 
- Inúmeras campanhas educativas versando sobre o Meio-Ambiente.
- Há mais de 40 anos realiza campanhas na área de saúde, tais como prevenção do Diabetes, Exames de 

sangue, Controle da pressão arterial, acuidade visual  e outras.
- Realização de centenas de cirurgias de catarata
- Inúmeras campanhas de doação de alimentos
- Inúmeras campanhas de prevenção de acidentes.
- Realização anual da Feira de Holambra
- Banco de Cadeiras de Rodas em pleno funcionamento há 20 anos.
- Campanha anual de enxovais (desde 1966), para recém nascidos.
- Doação de roupas de cama e banho para os asilos, Lar Jerônimo Ribeiro, Santa Casa, Hospital Infantil e 

Hospital Evangélico   
 - Diversas campanhas educativas em prol da saúde e campanhas de prevenção de acidentes de trânsito.
- Temos o maior e justifi cado orgulho de termos abraçado incondicionalmente e contribuído decisivamente 

para o sucesso mundial do festejado e importante PROGRAMA SIGHTFIRST, adquirindo mais de 25 títulos 
MELVIN  JONES através de doações de nosso Leões e Domadoras.

- Abraçamos igualmente o Programa LIONS QUEST preparando 40 jovens estudantes para trilharem os 
caminhos da verdadeira cidadania. 

NÓS SERVIMOS HÁ MAIS DE 50 ANOS!
LIONS CLUBE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES 

LEMBRANDO DE NOSSOS FUNDADORES 
1 - Acyr Coelho da Rocha
2 - Aldo Joaquim Rua
3 - Âgelo Maria Mignone
4 - Antonio Andrade Junior
5 - Athayr Cagnin
6 - Carlos Athayde
7 - Carlos Paiva Sardemberg
8 - Cleuson Rebello
9 - Cyro Gualberto Pinheiro
10- Darcy Brum 
11 - Dercilio Gomes de Albuquerque

12 - Eck Moreira da Fraga
13 - Esmeraldo Teixeira Mello
14 - Fernando de Abreu Júdice
15 - Geraldo de Castro Carvalho
16 - Guido Giovanni Zanchetta
17 - Ivo Voss
18 - João Athayde
19 - João Celestino de Almeida Gama
20 - José Barnis Xavier
21 - Lauro Pinheiro
22 - Luiz Albano Vargas Custódio

23 - Nemyr Tannure
24 - Nilo Fregonassi
25 - Ramon Lima
26 - Renato Santos Carvalho
27 - Ronaldo Machado Vargas
28 - Ryve Campos Barbosa
29 - Samuel Vieira Bittencourt
30 - Sebastião de Paiva Vidaurre
31 - Severino Matias de Souza 
32 - Vitorino José Batalha Monteiro
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DIRETORIA DO LC DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES

Presidente:     Cal Joelma Cellin
Ex-Presidente Imediato  Cl David Alberto Lóss
1º Vice-Presidente    Cl Gilsimar Cipriano
2º Vice-Presidente   Cl Jorge Luiz Moreira
1º Secretário:    Cl Francisco Maria Tedesco 
2º Secretário:     Cl Tonny Correa Machado
1º Tesoureiro    Cl Volmar Carlos Lopes
2º Tesoureiro:    Cl Arlindo Messias Canal
  
Diretoria  De Sócios   Cl Luiz Carlos Zanon
     Cal Celurdes de Oliveira Farias

Diretoria Social:    Cl José Onofre Lopes 
     Domadora Glória Silvia Leite L.Opes

Diretores  De Patrimônio:  Cl Gilsimar Cipriano 
     Cl Antonio Horácio Carneiro Afonso 
     Cl Marconi de Castro Barros
     Cl Ricardo Silva Viana
         
Diretores  Animadores -   Cl José Roberto Pinheiro
     Cl Carlos César Vantil 
     Cal Marlene Valiati Carari

Vogais De 1 Ano:   Cl Carlos Alberto Fassarella
     Cl Cleuson Rebello
     Cl Geraldo de Castro Carvalho
     Cl Elton Malheiros de Mattos
     Cl Eliomar Silva Torres
     Cl Celso Luiz Altoé 

Vogais De 2 Anos:   Cl Sebastião Edes Carari 
     Cal Alice Carreiro Moulin
     Cl Guilherme Santos Perciano
     Cl Alessandro Dias Mardegan
     Cl Giovani Silva Morini 
     Cl Antonio Carlos Dutra Vieira

Ano Leonístico - Al 2015/2016

JAULÃO
- Leões e Domadoras participaram da Missa de Ação de Graças celebrada no dia 27 de março, na Catedral 

de São Pedro, pelos 10 anos do falecimento do saudoso CL Deimoré  Borges.
-A Domadora Lilinha continua lutando estoicamente para superar problemas com sua saúde. Força, 

Domadora. Muita gente está pedindo por você.
- A Presidente Joelma, bastante feliz, anunciando que já está no ar o SITE do Clube, um trabalho iniciado 

pelo CL Guilherme e concluído agora pela Domadora Ana Rachel. Quem viu gostou muito. Confi ra acessando  
http://www.lionscachoeiro.com.br/

-O CL Jorge Luiz Moreira, Presidente eleito de nosso Clube, foi descansar em Búzios. Deve estar sofrendo 
muito!!!

- O  CL Wilson Lesqueves (Domadora Elzinha) recebeu o chevron de 50 anos enviado pela Associação 
Internacional. 
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PROGRAMA OFICIAL DA XII CONVENÇÃO DISTRITAL
DIA 08 DE ABRIL - SEXTA-FEIRA 

13:00hs às 18:00hs - Recepção aos Convencionais
17:00hs - Hasteamento das Bandeiras
20:00hs - Sessão Solene de Abertura
- Formação da Mesa Diretiva - PCC Darly A. de Vasconcellos
- Abertura protocolar - DG Jovelino
- Invocação a Deus - CaL Gloria 
- Nomeação do Mestre de Cerimônias - PCC Darly A. de Vasconcellos 
- Entronização das Bandeiras - CaL Ângela Maria Gripe
- Palavra de boas vindas do Prefeito Municipal de Santa Teresa -Sr. Claumir Antônio Zamprogno
- Palavra do Diretor Geral da Convenção e Presidente do LC Santa Teresa Colibri - CL Gregorio Rocha 
Venturim
- Homenagens ao Patrono da XVII Convenção - PDG Danilo Edson Duarte  
- Apresentação do Orador Ofi cial pelo PDG José Adalberto Rebelo de Oliveira
- Palavra do Orador Ofi cial – PID CL Edisson Karnopp - LC Santa Cruz do Sul-Centro, Distrito LD-2 – RS 
- Diretor Internacional AL 2010/2012
- Palavra do Governador CL Jovelino Venturim Filho
- Oração pelo Brasil - PDG Gustavo Sebastião Lessa Ráfare
- Encerramento da Solenidade
22:30hs - Coquetel

DIA 09 DE ABRIL - SÁBADO
Primeira Sessão Plenária

08:00hs às 17:00hs - Recepção e Inscrições dos Convencionais
08:30hs - Abertura da Primeira Sessão Plenária – DG Jovelino Venturim Filho 
- Invocação a Deus - CaL Sandra
- Saudação às Bandeiras
- Palavras de boas vindas do Governador CL Jovelino Venturim Filho   
- Nomeação do Mestre de Cerimônias - PCC Darly A. de Vasconcellos 
- Nomeação das Comissões Técnicas e Distribuição das Moções
- In Memorian – CL Alcides Zerbone  
- Palestra do Orador Ofi cial – PID AL 2010/2012 CL Edisson Karnopp
- Início da Inscrição dos Delegados
- Sorteio de Brindes / Coffee Break
- Posse coletiva de Novos Associados pelo PID Edisson Karnopp
12:00hs - Almoço nas dependências do Parque de Exposições
13:30hs - Segunda Sessão Plenária
- Relatório das Comissões Técnicas
- Apresentação dos candidatos a Governador – 1º Vice e 2º Vice-Governador
- Encerramento das atividades do Mestre de Cerimônias
- Palavra do Governador CL Jovelino Venturim Filho
- Oração pelo Brasil – PDG Antônio Moreira
- Homenagens aos Pavilhões
- Término da Inscrição dos Delegados 
- Encerramento           

Eventos Paralelos de Companheirismo
-Tarde Feminina
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Diretor Geral:  CL Gregório Rocha Venturim - LC Santa Teresa Colibri
Diretor Adjunto: CL André Guzzo Cordeiro  - LC Santa Teresa Colibri
Secretário Geral: CL Hélio José Sussai - LC Pinheiros
Secretária Adjunta: CaL Denice Anna Covre Sussai - LC Pinheiros
Tesoureiro: CL Lacy Filgueiras Amorim - LC Santa Teresa Colibri
Tesoureiro Adjunto: CL Lacyr André Ferreira - LC Santa Teresa Colibri
Diretor de Informática: CL Paulo Pereira de Carvalho Leal - LC Guarapari
COMISSÃO FEMININA: CaL Odalva Fonseca de Vasconcellos - Coordenadora - LC Guarapari
Equipe: CaL Santinha Luiza Barbh, CaL Joice Aparfecida Marrochi e Domadora Joana Segal Bissole 

Venturim, todas do LC Santa Teresa Colibri.

CONHEÇA A DIRETORIA DA XVII CONVENÇÃO

-Boteco do Leão
-Roda de Samba -Confraternização com todos os Convencionais

DIA 10 DE ABRIL - DOMINGO
Terceira Sessão Plenária

08:30hs - Abertura da Terceira Sessão Plenária – DG Jovelino Venturim Filho 
- Formação da Mesa Diretora pelo PCC Darly A. de Vasconcellos
- Invocação a Deus – DM Joana Venturim
- Homenagem aos Pavilhões
- Nomeação do Mestre de Cerimônias, PCC Darly A. de Vasconcellos
- Palestra do Dr. Mário Herkenhoff Coelho
- Início do processo de Votação
- Relatório das Comissões de Prêmio e Entrega das Premiações
- Palavra do Diretor Geral da XVII Convenção CL Gregorio Rocha Venturim
- Mensagem de despedida do Orador Ofi cial 
- Sorteio de brindes
- Relatório da Comissão de Eleições   
- Palavra do 1º Vice-Governador Eleito
- Palavra do 2º Vice-Governador Eleito
- Palavra do Governador Eleito
- Encerramento das atividades do Mestre de Cerimônias         
- Agradecimentos Finais do Governador CL Jovelino
- Oração pelo Brasil – PCC Ivan Lindemberg
- Homenagem aos Pavilhões
- Encerramento Solene da Convenção pelo Governador 
- Cerimônia de Arriamento das Bandeiras

conFABULAndo
A ROSA E O AMARANTO

Um amaranto que crescia perto  de uma rosa disse: “Que bela fl or tu és! És a delícia dos deuses e dos 
homens! Eu te felicito por tua beleza e por teu perfume!“. E a rosa respondeu:” Mas eu, ó amaranto, tenho vida 
e, mesmo que ninguém me colha, feneço. E tu fl oresces e vives assim sempre jovem”!

Moral: É melhor viver muito e modestamente do que viver pouco no esplendor.  
Esopo
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“O homem oculta uma vez por prudência o que mostra dez vezes por vaidade” - Confúcio  
“É valente o que teme o que se deve temer e não teme o que não se deve temer” - Leon Tostoi 
“Quarenta anos é velhice para a juventude, cinquenta  é juventude para a velhice” - Victor  Hugo

PENSAMENTOS

DIRIGENTES LEONÍSTICOS - AL 15/16
Presidente Internacional: CL Jitsuhiro Yamada - Minokamo - Japão
1º Vice-Presidente Internacional: CL Robert “Bob”  E. Corlew - Milton - Tenessee - USA
2º Vice-Presidente Internacional: CL Naresh Aggarwal - Delhi - India
Diretor Internacional 2014/2016 - CL Jorge Andrés Bortolozzi - Coronda-Argentina
Diretor Internacional 2015/2017 - CL Ramiro Vela Villarreal - Nuevo Leon - México
Presidente do CG do Distrito Múltiplo LC - CaL Vilma R.Fernandes-Pedro Leopoldo-MG
Governador do Distrito LC-11 - CL Jovelino Venturim- Nova Venécia-ES
1º Vice-Governador do Distrito LC-11 - CL José Rodrigues dos Santos- S.Pedro da Aldeia - RJ
2º Vice-Governador do Distrito LC-11 - CL Zoé Antonio Donati- Aracruz-ES
Secretário-Tesoureiro do Distrito LC-11 - CL Hélio José Sussai -  Pinheiros - ES
Presidente da Região “C” - CL Arlindo Messias Canal - Cachoeirode Itapemirim-ES
Presidente da Divisão “C-1” - CaL Adélia de Souza Fernandes - Cach. de Itapemirim-ES
Presidente da Divisão “C-2” - CaL Selma dos Santos Moreira - Campos-RJ

INVOCAÇÃO A DEUS 
Senhor, ensina-nos a receber as bênçãos do serviço solidário e compreender a 

extensão do trabalho que nos confi aste.
Ensina-nos a agir sem as algemas da vaidade, a sermos leais servidores, a 

enfrentar as águas vivas, onde cultivamos o campo da nossa intimidade.
Abençoa a todos os nossos Companheiros, Companheiras e Domadoras, 

nossos irmãos, verdadeiros trabalhadores do bem e do amor ao próximo.
Concede, Senhor, uma benção especial para os Leões e Domadoras de todo o 

Brasil e do mundo, este imenso exército de homens e mulheres de boa vontade 
que trabalham desinteressadamente, desde 1917, para promover a pessoa humana 
e assistir e confortar a todos aqueles e aquelas menos bafejados pela sorte.

Assim seja!

- Que a XVII Convenção Distrital terá por local o Parque de Exposições e Eventos “Frei 
Estevão Eugênio Corteletti?

- que no ano de 1973 foi criado o programa “Companheiro Melvin Jones” como forma 
de reconhecer doadores de US$ 1000?

- que em 1984, LCIF inicia parceria com o Quest Internacional para implementar o 
programa de desenvolvimento de jovens, o Lions Quest?

 - que no ano de 1989 foi lançada o programa SIGHTFIRST para evitar a perda grave de visão de mais de 
30 milhões de pessoas? 

-  que no ano de 2004 os Leões mobilizaram mais de 15 milhões de dólares para ajudar as vítimas do 
tsunami no Sul da Ásia, o que se tornou o maior projeto único de reconstrução após catástrofes da história 
de LCIF - Lions Clube Internacional Foundation?

- que no ano de 2011 nossa Associação contabilizava  318.070 Companheiros Melvin Jones?

VOCÊ SABIA?
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01- Fundação (LC, Núcleos, Léo , Castores) (+2)
02- Reestruturação de Clubes (Prioritários,  Status Quo). Meu Clube é Legal
Reativação de Clubes(+3)
Não perder Clubes
03- Aumento de Associados: Saldo positivo de 01 associado por Clube. Reduzir a 

evasão (Companheirismo e Atividades)
04- Promover Treinamento de Lideranças em nossos eventos Distritais e nas 

Regiões (GMT-D/GLT-D)
05- Priorizar as CRiANÇAS acima de tudo, promovendo-a na área da  Saúde (Visão, Audição, Vacinação), 

Educação, Esporte, Segurança, Familia e necessidades básicas
06- Priorizar o Meio Ambiente: Plantio de mudas nativas e frutíferas, hortas comunitárias, recuperação de 

nascentes, palestras educativas , etc
07- Promover a participação dos Clubes nas Ações Globais de LCI
08- Urgência em prestar ajuda de Emergência (Humanitária)
09- Campanhas de Visão (SightFirst)
10- Apoiar a difusão do programa Lions Quest

METAS DO GOVERNADOR JOVELINO

MENSAGEM DO PRESIDENTE INTERNACIONAL
O nosso rugido deve cruzar fronteiras
Bandos de andorinhas chegam ao Japão na primavera. Recebemos 

com alegria estes visitantes sazonais. No vestuário japonês a cauda em 
forma de V representa a andorinha, que simboliza boa sorte, fi delidade 
no matrimônio e fertilidade. De onde elas voam? Bem, não tenho 
certeza. Mas não tem importância. O mundo está interligado; é bom 
estar aberto aos recém-chegados e pessoas de fora, os quais enriquecem 
nossas vidas.

Este ano estou incentivando os Leões a realizarem ou apoiarem 
projetos globais, que promovam a harmonia entre as nações. Doe para 
LCIF. Ajude os refugiados. Apoie a nossa iniciativa contra o sarampo. 
Suporte projetos que auxiliem crianças carentes. Pense em envolver o 
seu clube no programa de Irmanação do Lions, que combina clubes de 
dois países.

Os Leões do Japão e os Leões das Filipinas são um exemplo de 
cooperação internacional. Por anos, eles têm uma parceria especifi camente pela melhoria de escolas em 
áreas pobres. É muito bom oferecer serviços às nossas próprias comunidades. No entanto, lembre-se que 
certas áreas do mundo fi cariam totalmente intactas e o seu povo em extrema necessidade, sem a ajuda de 
pessoas como os Leões.

Ser Leão é fazer parte de uma associação internacional e adotar o ideal de harmonia global. Isto só 
acontece se Leões como você decidem agir.

Às vezes até mesmo palavras de incentivo podem preencher uma lacuna cultural ou de distância e 
nos unir. Dê uma olhada no Facebook e em outras mídias sociais. Não faz muito tempo, os Leões de 
Agra Mahan postaram uma foto de operações de catarata feitas em pessoas idosas e pobres na página 
do Facebook de Lions Clubs International. “Oh! Isto é maravilhoso. A dádiva da visão é realmente uma 
benção. Obrigado, Lions,” postou Machelle Davis James do Gold Canyon Lions Club do Arizona, EUA.  Se 
o mundo agora é uma aldeia global, então os Leões são como caciques experientes em propagar harmonia 
e compreensão. Seja um Leão cujo rugido possa ser ouvido além das fronteiras e cujo coração para servir 
seja grande o sufi ciente para abranger o mundo dos necessitados. 

Cordialmente, 
Dr. Jitsuhiro Yamada 
Presidente Internacional 
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INSTRUÇÃO LEONÍSTICA
ESSÊNCIA X SUCESSO x ÉTICA

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.

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

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 consequência e não será um objeto de cobiça 
que acabe por nos corromper. 

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 fi rmar e enraizar nossos valores devemos buscar as verdades e promessas diariamente e só assim não 
correremos atrás do vento das vaidades e manteremos o essencial;

De outro lado se faz necessário falar da ética e nisso achamos melhor fi carmos com a explicação simples dos 
gregos e dos romanos, que se pode chegar a uma conclusão que ética esta relacionada com o caráter, o costume 
e a moral.

Penso que existem percepções diferentes do que é ser ético para determinada sociedade, para determinado 
pais, estado, cidade, entidades ou até pessoas.

É ético estipular uma pena de cortar a mão de uma pessoa que rouba algo? Para um afegão pode ser, por 
causa dos costumes daquele País, para um brasileiro quase nunca.

É ético um gaúcho perder 30 minutos de trabalho pago pela empresa para tomar mate?  Para os gaúchos pode 
ser, para um paulista ou para nós, quase nunca.

É ético a Rede Globo promover o “Criança Esperança” e ganhar  milhões explorando os recursos de mídia 
gerados por esta campanha?

É ético um comprador fi car com um brinde que o ganhou de um vendedor que ele somente ganhou porque 
é comprador de uma empresa?  O brinde é da empresa ou do comprador?

É ético uma igreja pedir dinheiro para construir templos luxuosos?
E agora a pergunta difícil: Será que estamos sendo éticos em nossas ações como leões?

CL Joanyr Pereira Barbosa
LC Campos 

COMO PARTICIPAR DO CENTENÁRIO DE
LIONS INTERNACIONAL (Reproduzido a pedidos)

Como já divulgado, Lions Internacional estará comemorando 100 anos de sua fundação em outubro de 
1917. Uma extensa programação está sendo preparada. De 30 de junho a 4 de julho de 2017, na cidade 
americana de Chicago, estará acontecendo a 100 ª Convenção Internacional dos Lions Clubes, já denominada 
a Convenção do Centenário.

Comemorações à parte,  Lions está estimulando os Leões de todo o mundo a participar ativamente do 
centenário, através de atividades tais como:

1 - Organizando projetos de desafi o de Serviços do Centenário para benefi ciar a juventude, visão, combate 
à fome e meio ambiente.

2 - Liderar através do serviço e compartilhando os seus sucessos com a mídia local.
3 - Convidar para provocar impacto e incentivando novos associados a participarem dos projetos e serviços 

do Centenário.
4 - Identifi cando  as necessidades de sua comunidade e planejando um projeto Comunitário do Centenário 

para provocar um impacto local duradouro.
5 - Conectar-se com a comunidade e compartilhando os projetos do Centenário através da mídia local.
          

O Editor
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Nossa Associação Internacional lançou um belo Programa de prêmios para os Leões que patrocinarem 
novos associados de agora até junho de 2018. . Veja:

Prêmio para os Leões nos níveis Prata, Ouro e Diamante  que patrocinarem novos associados. Quanto 
mais tempo o novo associado permanecer no Clube maior será o seu reconhecimento.

Prêmio para os Clubes: Niver Premier e Nível de Classe Mundial.
Seu Clube poderá tornar-se um CLUBE DO CENTENÁRIO DE CLASSE MUNDIAL se der posse a pelo 

menos 3 (três) novos associado até o dia 30 de junho de 2016. 
Para maiores informações a respeito basta acessar  CentennialMembership@lionsclubs.org e você 

terá todas as informações da premiação e de como participar do Concurso. .

OS PRÊMIOS DO CENTENÁRIO

MENSAGEM DO CASAL GOVERNADOR

Querida Família Leonistica

Concluímos mais de oito meses de trabalho à 
frente do nosso querido Distrito LC11, com extremada 
dedicação. Envidamos o melhor de nossos esforços 
para sensibilizar a todos no sentido que abracem as 
metas de nosso Presidente Internacional J. Yamada 
e também as nossas. Cada Clube fazendo um pouco, 
muito representará no conjunto. Estas metas, se não 
tiverem profundo cunho social e humanístico, por 
certo, constituiriam sobrecargas devido às atividades 
permanentes que já são tradicionais e que exprimem as 
reais necessidades das Comunidades às quais nossos Clubes estão inseridos. Para salvarmos o nosso 
Mundo, basta cuidarmos das nossas Crianças e do Meio Ambiente. Não existem prioridades maiores 
e mais relevantes que estas duas metas.

Cada um de nós, com ou sem cargos nos Clubes ou no Distrito, temos que mostrar que estamos 
engajados no Servir. Que temos orgulho disso. Podemos não atingir o que almejamos, mas temos 
que tentar, com otimismo e esperança. Não importa o seu cargo, sua função, deixe seu legado de 
Leão ativo.

É importante frisar, que por onde passamos os Companheiros, Companheiras, Domadoras, Leos e 
Castores, proporcionaram e mim e a CaL Sandra um enorme carinho e uma atenção muito especial. 
Nós agradecemos.

Estaremos nos dias 08, 09 e 10 de abril próximo, realizando em Santa Teresa nossa XVII Convenção 
Distrital e a presença de todos vocês é de grande signifi cado, pois será, para nós, um momento em 
que teremos a oportunidade de procurar agradecer e retribuir na medida do possível o apoio que 
recebemos neste AL em que estamos Governador.

A equipe do LC Santa Teresa Colibri, juntamente com o casal Presidente de Convenções e Eventos, 
não estão medindo esforços para que esta Convenção seja um sucesso, a altura de todos da Família 
Leonistica. Mas, o brilho do maior evento, dependerá exclusivamente de suas presenças.

CL Jovelinoo Venturim Filho / CaL Sandra
Governador do Distrito LC11
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PUBLICAÇÕES VIRTUAIS – recebidas de 21 de março a 06 de abril de 2016
“O RUGIDO VIRTUAL” - LC Colatina-Centro- ES - LC-11 -Edição nº 7 -  jan/16 - fev/16
“O LEÃO DE MARIA CHICA” - LC de Penápolis-SP - LC-8 - março/16
“O LEÃO DE AÇO” - LC de João Monlevade Sobral- MG- LC-12 - janeiro/fevereiro/16
 “O LEÃO DO VALE” - LC João Monlevade -Centro- MG - LC-12 - março/16.
“ CENTRO-AVANTE” - LC Recife-Centro - LA-3 - fevereiro/março/16
“O DENTE DO LEÃO”- LC Fortaleza Tiradentes- CE - LA-4 -  jan/16.
“O LEÃO DA CANTAREIRA” - LC São Paulo-Tremembé-SP - LC-2 - jan/fev/2016
“ LEÃO CAPOEIRISTA“ - LC  de Salvador-Sudoeste-BA - LA-2 - jan/fev/16
“FRANCA LEONÍSTICA” - LC Franca-Centro-SP - LC-6 - jan/fev/16

PUBLICAÇÕES RECEBIDAS – de 21 de março a 06 de abril de 2016.
“O LEÃO BARRA LIMPA” - LC de Conchas-SP - LC-3 - jan/março/16- edição nº  269
“LEÃO DE CA” - LC de Cataguazes-MG - LC-12 - fevereiro de 2016
“LEÃO BOTOCUDO” - LC de Botucatu-SP - LC-3 - jan/março/16
“ O CANAVIAL” - LC  de Teotonio Vilela-AL - LA-3 - fevereiro/16
“CENTRO-AVANTE” - LC Recife-Centro-PE - LA-3 - dezembro/15-janeiro/16
“O LEÃO COMPRIDO” - LC Rio de Janeiro - Rio Comprido- RJ - LC-1 -  jan/fev/16
“O DENTE DO LEÃO” - LC Fortaleza Tiradentes-CE - LA- 4 -fevereiro/16
“O LEÃO DE AÇO” - LC de João Monlevade-Sobral- MG - LC-12- jan/fev/16
“O MAESTRO” - LC Campinas “Carlos Gomes” -  SP - LC-3 - set/15 - out/15

ORAÇÃO PELO BRASIL
 “Ó Deus onipotente, princípio e fi m de todas as 

coisas, infundi em nós brasileiros, o amor ao próximo, 
ao estudo e ao trabalho, para que façamos da Nossa 
Pátria uma terra de paz, de ordem e de grandeza. 
Velai Senhor, pelos destinos do Brasil” Assim seja!

L 
I 
O
N 
S

LIONS
– Liberdade
– Igualdade
– Ordem
– Nacionalismo
– Serviço     

CONVENÇÃO DISTRITAL E ELEIÇÕES  
Como sabemos uma marca registrada de Lions, já centenária, é o mandato de 1 (um) ano para todas as funções 

do leonismo, com exceção dos Diretores Internacionais.
Por isso, em todos os Clubes, Distritos, Distritos Múltiplos e na cúpula do leonismo, temos eleições durante as 

Convenções. Nelas elegemos os novos dirigentes que serão empossados no início de julho de cada ano.
Nesta XVII Convenção de Santa Teresa estaremos elegendo os novos dirigentes de nosso Distrito LC-11, a 

saber, Governador, 1º e 2º Vices-Governadores. Sabemos também, que praticamente quase todos os Clubes já 
devem ter eleito o próximo Presidente. 

Nesta Convenção teremos candidatos únicos para os todos os três cargos. Isso me psrece salutar pois embates 
eleitorais sempre deixam sequelas, algumas para sempre.

Assim, no domingo, por volta das 10 horas, no local da XVII Convenção, estaremos votando para elegermos os 
novos dirigentes de nosso Distrito. . O voto é secreto e necessário, apesar de candidaturas únicas.

As eleições no Leonismo são indiretas. Quem vota são os Delegados devidamente credenciados pelos Clubes 
e os eleitores natos. Mesmo assim, todos devem se credenciar.

O candidato a 2º Vice-Governador é o CL Edson Francis  da Silva Souza (CaL Vanessa), do LC de Itaperuna-RJ). 
Já o  candidato a 1º Vice Governador é o CL Zoé Antonio Donatti (CaL Rosicler) do LC de Aracruz-ES. 
E o novo Governador do Distrito, que em 1º de julho sucederá ao atual Governador Jovelino Venturini, é o 

casal CL José Rodrigues dos Santos (CaL Leilian) associados do LC de São Pedro da Aldeia-RJ.
Não deixem de votar. É muito importante para os candidatos.
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CÓDIGO DE ÉTICA DO LEÃO
DEMONSTRAR fé nos méritos da minha profi ssão, 

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 consigo 
mesmo.

DECIDIR contra mim mesmo, no caso de dúvida 
quanto ao direito ou à ética de meus atos perante o 
meu próximo.

PRATICAR a amizade como um fi m e não como 
um meio. Sustentar que a verdadeira amizade não é o 
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 afl ito, 
fortalecendo mo débil e socorrendo o necessitado.

SER comedido na crítica e generoso no elogio; 
CONSTRUIR e não DESTRUIR

PRÓXIMAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS
99ª – 24 a 28 de junho de 2016 – Fukuoka – Japão
100ª – de 30 de junho a 4 de julho de 2017 – Convenção do Centenário de Fundação de Lions Internacional 

- Chicago,Illinois, USA.
101ª – de  29 de junho a 3 de julho – MGM Grand Resort  - Las Vegas -  Nevada - EEUU

EFEMÉRIDESANIVERSARIANTES
MARÇO
01 - Dia Panamericano do 
Turismo
03 - Dia do Meteorologista
07 - Dia dos Fuzileiros Navais
08 - Dia Intern. da Mulher
12 - Dia da Biblioteca
14 - Dia Nacional da Poesia
15 - Dia do Circo
19 - Dia do Bibliotecário
21 - Início do Outono
25 - 149º aniversário de 
Emancipação Política de 
Cachoeiro (1867)
27 - Dia do Teatro
29 - 467º aniv. de Fundação da 
cidade de Salvador (BA)
31 - Dia Nacional da Saúde
31 - Dia da Integração 
Nacional
31 - Dia de Nossa Senhora da 
Penha (Padroeira do ES)

ABRIL
01 - Dia da Mentira
07 - Dia Mundial da Saúde
07 - Dia do Médico Legista
07 - Dia do Jornalista
14 - Dia Panamericano

MARÇO
02 - Domadora Rita Altoé     3522-8058
03 - CL Constantino Tófano    3522-9238
04 - CL Francisco Tedesco    3522-6849
04 - CaL Gracinha Tedesco  99945-3433
08 - CL Marconi Barros     3522-5318
09 - Domadora Keila       3515-1729 e 99886-5593
10 - CL Tonny Machado     3518-0421
12 - CaL Maria Regina      3522-2424
13 - CaL Alice Moulin      3522-5323
22 - CL José Roberto             999666-6159
26 - CL José Martins       3522-1747 e 99985-6143
30 - CaL Marly Ribeiro     3522-1829
  
ABRIL
02 -Domadora Páscoa Dolores 3522-4698 e 98805-3117
03 - CaL Marilene Perim   3522-5702
03 - CL Antonio Carlos   3522-0755
05 - CaL Eliene Donato    3521-5709
10 - CL Ricardo Viana  3521-8120 e 99956-4455
12 - CL Gilsimar Cipriano   3511-4357
14 - CL Geraldo Carvalho   3511-4608
15 - Domadora Leila Brunoro  3522-6973
17 - Domadora Claudia Denadai  3527-8623
19 - Domadora  Eloisa   3522-4608
28 - Domadora Rosa Laura  3522-1378

15 - Dia da Conservação do 
Solo
15 - Dia do Desenhista
16 - Dia da chegada do 
leonismo ao Brasil (1952)
17 - Dia da Empregada 
Doméstica
18 - Dia do Livro
19 - Dia do Indio
20 - 225º aniversário da 
execução de Tiradentes
21 - 55º aniversário da 
Fundação de Brasília
21 - Inconfi dência Mineira
21 - Dia do Policial
22 - 517º aniversário do 
Descobrimento do Brasil
23 - Dia do Escoteiro
24 - 51º aniversário da 
Fundação do LC Cachoeiro
24 - Dia do Contabilista
25 - Dia do Encarcerado
25 - Dia Mundial das 
Vocações
515º aniversário da 
celebração da 1ª Missa no 
Brasil
27 - Dia do Sacerdote
28 - Dia da Sogra
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CANTINHO
LITERÁRIO

Quando vos vejo crianças
cantar; pular e sorrir
nos ombros soltas as tranças
fi tas no chão a cair.

Eu fui colher saudades
onde saudades plantei.
Saudades trouxe comigo,
saudades por lá deixei.
    
O sol também teve sede,
também nos merece dó
Bebeu a água da lama
e a lama tornou-se pó

Antonio Francisco de Mello (Sacerdote)

CANTIGAS SOLTASCANTIGAS SOLTAS

99ª CONVENÇÃO INTERNACIONAL
A próxima Convenção Internacional será realizada 

na charmosa cidade de Fukuoka, no Japão, de 24 
a 28 de junho de 2016 que tem uma população 
aproximada de de 1,5 milhões de habitantes.

Fukuoka representa uma harmonia entre o 
antigo e o novo. Historicamente, ela é a fusão de 
duas cidades: a cidade portuária de Hakata e a 
cidade fortifi cada de Fukuoka que foram unifi cadas. 
Fukuoka abriga o templo Zen mais antigo do Japão e 
é famosa pela sua comida gourmet. 

A cidade conta com uma abundância de frutos do 
mar frescos e festivais tradicionais  e a maior quantidade de yatais (barracas de alimentação de rua) do país. A 
cidade também é pioneira no aproveitamento de água de reuso; sua vitalidade urbana e hospitalidade sincera 
são apenas alguns dos motivos que fazem da cidade um lugar maravilhoso para se visitar. 

Uma curiosidade: A cidade sede da 99ª Convenção Internacional éconhecida como o paraíso dos gatos.

Aqui vai nossa homenagem a todas as 
mulheres do mundo, e, em especial às mulheres 
que emprestam o brilho de suas inteligências 
e sua vontade indômita ao nosso movimento 
leonístico. Felizmente, no ano de 1987,  as 
lideranças leonísticas mundiais corrigiram um 
grande equívoco,  permitindo que as mulheres 
NOVAMENTE  pudessem tornar-se associadas dos 
Lions Clubes, com todos os direitos dos Leões. O 
“novamente” é para lembrar que nos primórdios 
do leonismo  não havia esta proibição.

Um Editor, sabiamente, relacionou os adjetivos 
que cabem perfeitamente no dia a dia de uma 
mulher: Ei-los: batalhadora, carinhosa, dedicada, 
compreensiva,abnegada, sonhadora e  guerreira,

Concordo plenamente com o Editor e com o 
que  disseram Salomão “Aquele que achou uma 
boa mulher,  achou um bem” e Campoamor “Toda 
mulher é uma fl or com alma”.

Parabéns a todas as mulheres. E que Deus as 
abençoe e as  proteja.     

O Editor

CaL GUDRUN  YNGVADOTTIR
Guarde bem esse nome. Trata-se de uma mulher 

da Islândia que será eleita 2º Vice-Presidente 
Internacional na próxima Convenção Internacional 
em Fukuoka-Japão, de 24 a 28 de junho deste ano. 

Isso signifi ca que a CaL  Gudrun será a primeira 
mulher a presidir nossa Associação Internacional 
desde a fundação em 2017.

Na  Convenção de Fukuoka será eleito o 3º Vice-
Presidente Internacional na pessoa do CL Jung Yul 
Choi, da Coréia do Sul.
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Projeto & Execução
TEL.: (28) 3521-7311

Escola “Guimarães Rosa”
Fundada em 1975

Ensino Médio
Direção: Fabrício Mucelini Lóss

E-mail: contato@escolaguimaraesrosa.com.br
Site: www.escolaguimaraesrosa.com.br

Tel.: (28) 3522-4339 / (28) 3517-0961
Rua 25 de março, 100 - centro - Cachoeiro - ES

ANUNCIE

AQUI

ANUNCIE
AQUI

ANUNCIE
AQUI
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EXPEDIENTE
‘‘Leão do Itabira’’

RIA, NEM QUE SEJA 

PARA  AGRADAR  

AO EDITOR!!!

O dentista examina a boca de um paciente e diz:
“Este seu dente está morto!
- Então é melhor arrancar, doutor!
- Se quiser, posso colocar uma coroa nele.
- Para que gastar mais dinheiro? Prefi ro enterrá-lo 

sem cerimônias.

In “O CentroAvante”

Um velhinho está passando em frente a uma casa 
de prostituição, quando uma mulher da “vida  
fácil” (ou difícil?) , na janela lhe diz:
- Entre vovô. Vamos brincar um pouquinho
- Não posso mais minha fi lha. Obrigado. Não posso. 
- Deixa disso, vovô. Entre, vamos brincar um 

pouquinho.
Diante da insistência o velhinho cedeu e entrou. Só 

que o velhinho estava em forma.
- Surpresa a mulher lhe diz:
- Vovô, você me enganou!. Você disse que não 

podia mais.
- É verdade, minha fi lha, eu não posso mais é PAGA,  

pois minha aposentadoria é pequena. 

O Diretor de cinema explica ao dublê:
-- Quando o jogarmos na água, você grita: “Olha 

o tuba!”
-- Escute, Diretor – diz o dublê – não fi caria mais 

realista se eu gritasse “Olha o tubarão”?
-- Tudo bem, se der tempo você grita...

A platéia estava cheia para o concerto de violino. 
Assim que o músico   começou a tocar, o 
público foi saindo e se desfazendo aos poucos.
Três horas depois, o violinista se dirige à única 

pessoa da platéia:
- Gostaria de agradecê-lo por ter ouvido meu 

concerto até o fi nal.
- Então me ajude a encontrar minhas muletas.
       

In “O Leão do Paquequer”

Boletim Informativo do
Lions Clube de Cachoeiro de Itapemirim – ES

Registrado no CG do Múltiplo LC sob n° 16
CNPJ n° 27.192.514/0001-86
LlONS CLUBE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES
Distrito Múltiplo LC - Distrito LC -11Região “C”- Divisão “C-1”
Data da Fundação: 24 de abril de 1965
Recebimento da Carta Constitutiva: 12 de setembro de 1965.
Clubes Padrinhos: LC de Vila Velha - ES e LC de Campos  - RJ
Endereço: Rua Yunes Depes, 05 - Bairro BNH - CEP: 29313-010
                 Cachoeiro de Itapemirim - Espírito Santo
Telefone: (28) 3521-4256 

REUNIÕES
Diretoria:1ª e 3ª quintas-feiras de cada mês
Assembléia Ordinária: 2ªs quintas feiras de cada mês
Assembléia Festiva com Jantar: 4ªs quintas feiras de cada mês

DIRIGENTES DO ANO LEONÍSTICO 2014/2015
Presidente Internacional: CL Jitsuhiro Yamada - Minokamo - Japão
1º Vice-Presid. Internac.: CL Robert “Bob”  E. Corlew - Milton - Tenessee - USA
2º Vice-Presidente Internacional: CL Naresh Aggarwal - Delhi - India
Diretor Internac. 2014/2016: CL Jorge Andrés Bortolozzi - Coronda-Argentina
Diretor Internac. 2015/2017: CL Ramiro Vela Villarreal - Nuevo Leon - México
Presidente do CG do Distrito Múltiplo LC: CaL Vilma Raid Fernandes-Pedro 
Leopoldo-MG
Governador do Distrito LC-11: CL Jovelino Venturim- Nova Venécia-ES
1º Vice-Governador do Distrito LC-11: CL José Rodrigues dos Santos- S.Pedro 
da Aldeia - RJ
2º Vice-Governador do Distrito LC-11: CL Zoé Antonio Donati- Aracruz-ES
Secretário-Tesoureiro do Distrito LC-11: CL Hélio José Sussai - LC de 
Pinheiros - ES
Presidente da Região “C”: CL Arlindo Messias Canal - Cachoeirode Itapemirim-ES
Presidente da Divisão “C-1”: CaL Adélia de Souza Fernandes - Cachoeiro de 
Itapemirim-ES
Presidente da Divisão “C-2”: CaL Selma dos Santos Moreira - Campos-RJ

Presidente: Cal Joelma Cellin
Ex-Presidente Imediato: Cl David Alberto Lóss
1º Vice-Presidente: Cl Gilsimar Cipriano
2º Vice-Presidente: Cl Jorge Luiz Moreira
1º Secretário: Cl Francisco Maria Tedesco 
2º Secretário: Cl Tonny Correa Machado
1º Tesoureiro: Cl Volmar Carlos Lopes
2º Tesoureiro: Cl Arlindo Messias Canal
Diretoria  De Sócios:  Cl Luiz Carlos Zanon
                                   Cal Celurdes De Oliveira Farias

Diretoria Social:  Cl José Onofre Lopes 
   Domadora Glória Silvia Leite L.Opes

Diretores de Patrimônio: Cl Gilsimar Cipriano 
   Cl Antonio Horácio Carneiro Afonso 
   Cl Marconi De Castro Barros
   Cl Ricardo Silva Viana
      
Diretores  Animadores:  Cl José Roberto Pinheiro
   Cl Carlos César Vantil 
   Cal Marlene Valiati Carari

Vogais De 1 Ano: Cl Carlos Alberto Fassarella
   Cl Cleuson Rebello
   Cl Geraldo De Castro Carvalho
   Cl Elton Malheiros De Mattos
   Cl Eliomar Silva Torres
   Cl Celso Luiz Altoé 
 
Vogais De 2 Anos: Cl Sebastião Edes Carari 
   Cal Alice Carreiro Moulin
   Cl Guilherme Santos Perciano
   Cl Alessandro Dias Mardegan
   Cl Giovani Silva Morini 
   Cl Antonio Carlos Dutra Vieira
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