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Editorial
Esta edição do “Leão do Itabira” é o última do AL 15/16 quando nosso Clube foi 

presidido pela CaL Joelma Cellin que realizou um bonito trabalho. Sua gestão deixa 
marcas positivas, apesar dos problemas que enfrentou  com estoicismo e os resolveu.

Muito embora não possa se dizer que o Clube enfrentou difi culdades fi nanceiras neste 
período, há que se reconhecer que a crise moral-político-fi nanceira respingou, ainda que 
levemente, nas fi nanças do LC Cachoeiro.

E como já era esperado, sempre que se fala em cortar despesas, o primeiro ítem que 
é mencionado é o BOLETIM, com idéias que vão desde não mais editá-lo, até simplifi cá-
lo, distribuí-lo apenas via internet, editá-lo de 3 em 3 meses e outras menos votadas. 
Particularmente, voto pela supressão de um ou dois jantares. 

O fato é que graças ao irrestrito apoio da Presidente Joelma, de nossos patrocinadores, embora alguns tenham 
desertado, e de alguns associados, assim como do rearranjo fi nanceiro do Tesoureiro Volmar, chegamos ao fi nal 
do AL com 5 edições, sendo uma delas  de caráter especial, dedicada à Convenção Distrital de Santa Teresa, com 
direito a premiação. 

Como disse ao CL José Eduardo Côgo, associado do LC de Colatina,   Governador de nosso Distrito no AL 
11/12 e Editor do bem elaborado RUGIDO, fi co feliz quando aparece na “área” um novo Boletim. Continuo 
insistido que os Clubes devem manter um canal constante de comunicação com sua Diretoria, com os dirigentes 
leonísticos e, principalmente com os Leões e Domadoras do Clube, ainda que virtual.

Esperamos continuar editando o “Leão do Itabira” no novo ano leonístico que já bate às nossas portas. Com a 
palavra o Presidente eleito,  CL Jorge Luiz Moreira. 

O EDITOR

PRESTIGIANDO A CONVENÇÃO DISTRITAL
Nosso Clube marcou forte presença na XVII Convenção do Distrito, realizada na bela e aprazível cidade de 

Santa Teresa, a terra dos colibris nos dias 8,9 e 10 de abril. 
Eis a delegação completa do Clube: CL Arlindo Canal e Domadora Lucineide; CL Zito e Domadora Glória; 

CL Adir e CaL Celurdes; CL Giovani e Domadora Tathy: CL Chiquinho e CaL Gracinha; CL José Martins e 
Domadora Ineyde; CaL Irene Brunoro; CaL Marilda Ravaglia; CL David e Domadora Cristina; CL Constantino 
e Domadora Silvana; CaL Marlene Valiati; CaL Dalva Valiati;CL Hamilton e Domadora Marilda; CaL Joelma 
(nossa Presidente); CaL Sonia Borges: CaL Eliene: CL Celso Altoé e Domadora Rita.

O Clube, mais uma vez, fez jus ao troféu de MELHOR BOLETIM ALUSIVO Á CONVENÇÃO. Nossa 
delegação foi a segunda maior do evento. Todos os seis delegados credenciados pelo Clube votaram elegendo 
os novos dirigentes.

Vamos trabalhar para que na próxima Convenção, em 2017, possamos invadir Cabo Frio com uma delegação 
ainda maior.  

ENGAJE E EMPODERE OS JOVENS DA SUA COMUNIDADE 
De 8 a 14 de agosto próximo, junte-se aos Leões de todo o mundo para um evento especial de 

serviço internacional dedicado a envolver e empoderar os jovens das nossas comunidades. A Semana 
Mundial de Serviços para a Juventude foi concebida para inspirar a próxima geração de Leões e nos 
ajudar a alcançar a nossa meta do Centenário de servir mais de 100 milhões de pessoas, envolvendo 
jovens de todo o mundo em serviços comunitários. 

Visite a página do evento da Semana Mundial do Serviço para a Juventude para mais informações 
e guias de planejamento com idéias de projeto para este evento especial do Desafi o de Serviços do 
Centenário. 
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CaL GUDRUN  YNGVADOTTIR
Guarde bem esse nome. Trata-se de uma Companheira 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 poderá ser a primeira mulher a presidir nossa Associação 
Internacional desde a fundação em 1917.

Na  Convenção de Fukuoka será eleito também o 3º Vice-Presidente Internacional na pessoa do 
CL Jung Yul Choi, da Coréia do Sul.

JAULÃO
- Uma  multidão foi  até o Cemitério Parque do IBC para  dar o último adeus ao   já saudoso Companheiro 

Antonio Horácio, atestando quão  querido ele era.
- Muito animado o casal Presidente Jorginho/Amelinha. Com certeza teremos um ano leonístico pródigo  em 

realizações.
- O casal Alice/Ronaldo presta relevantes serviços ao Clube comandando nosso Banco de Cadeira de Rodas. 

Trabalho irrepreensível. 
- Aplaudimos de pé o retorno  do casal Zanon/Sirley às atividades do Clube. Andaram meio sumidos. Muito 

bom, como diria o fi lósofo Geraldo Carvalho. 
- O CL Fassarella, através de sua vitoriosa empresa, colaborou decisivamente com a Bienal Rubem Braga, 

mobiliando a Sala “Rubem Braga” a pedido da Academia Cachoeirense de Letras. No referido espaço, durante 
a Bienal foram lançadas 14 obras literárias, todas de escritores  capixabas. 

- Um passarinho me disse que o casal Célio Denadai/Domadora Cláudia vai voltar com força total neste ano 
leonístico. Uma campanha sem o bom humor do Célio literalmente perde a graça.

A  Fundação Lions  Internacional (LCIF)  doou  CEM MIL DÓLARES ao Lions Clube de Taquaritinga para 
equipar o Hospital de Olhos na aquisição de aparelho OCT - Tomógrafo de Coerência Óptica Tridimensional 
com acessórios.

- O CL Chiquinho Tedesco foi submetido a uma  cirurgia de catarata. Deu tudo certo.  Abra o olho, velho 
Chico!

- Um concorrido Chá da Tarde, na residência da CaL Sônia Borges, homenageou, merecidamente,  a  
Presidente Joelma que encerra sua vitoriosa gestão no dia 7  de julho. Na oportunidade as Companheiras e 
Domadoras do Clube leram e entregaram à   Presidente Joelma uma mensagem que diz o seguinte:

 “A nossa Presidente Joelma
 Estamos felizes com sua presença. Seu tempo de presidência no Lions marcou a nossa história. A amizade 

fi ca e nos fortalece.
Abraços de suas Amigas do Lions”

XVII CONVENÇÃO DO DISTRITO MÚLTIPLO LC
Nos dias 10 e 11 de Maio aconteceu em Poços de Caldas, tendo como sede do evento o Pálace Hotel,  a III 
Reunião do Conselho de Governadores do DMLC. A Convenção do Múltiplo  realizou-se nos dias 12, 13, 14 
e 15  de maio.
 O Diretor Geral foi o PGD Marco Antônio que montou uma equipe de colaboradores que  proporcionaram  
aos Leões e Domadoras que lá comparecerem, um evento inesquecível.
 A Presidente do Conselho,  CaL Vilma Raid Fernandes e o Colegiado Luz foram os grandes anfi triões do 
evento denominado  “Convenção da Luz”. 
A propósito, nosso Distrito LC-11 concorreu ao cargo de 2º Vice-Presidente do Conselho do Múltiplo LC, na 
pessoa do estimado e valoroso  CL Josias Marques de Azevedo, dono de uma inestimável folha de serviços 
prestados ao leonismo. Infelizmente não logrou êxito. O Presidente eleito foi o CL Wilson Pinto Rodrigues do 
Distrito LC-5.  
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O LEGADO DA PRESIDENTE JOELMA
É muito gratifi cante quando vemos a Presidente de um Clube chegar ao fi m de seu mandato com uma 

importante folha de serviços prestados. Foi o que aconteceu com a Presidente Joelma que transmite ao novo 
Presidente, o valoroso e atuante CL Jorge Luiz Moreira, o nosso Jorginho, um Clube enriquecido pelos trabalhos 
que realizou. 

Graças ao bom Deus, os Clubes de Lions têm uma plêiade de Companheiros, Companheiras e Domadoras 
que estão sempre dispostas a colaborar, independente de quem seja o Presidente. Essas pessoas são valiosas e 
pensam fundamentalmente no Clube. Nosso LC Cachoeiro também é assim. Entra Presidente, sai Presidente, 
e estão sempre disponíveis para ajudar. 

Por isso, é possível relacionar o importante legado da Presidente Joelma. É o que faço, como uma singela 
homenagem e a certeza de que assim será também a próxima gestão. 

1-   FEIRA DE HOLAMBRA de 19 a 28/08/2015 ( arrecadamos R$ 37.030,00)
A Feira ocorre há 12 anos em Cachoeiro de Itapemirim é uma parceria entre a Associação de Produtores 

de Flores de Holambra/SP. É a maior campanha de arrecadação do Lions Clube de Cachoeiro de Itapemirim 
e foi especialmente bem sucedida em 2015. Com prognósticos modestos, devido a um ano de forte crise 
econômica, a força do voluntariado se fez sentir em sua plena forma. 

O resultado disso foi o desempenho fantástico da Feira!
2-  BANCO CADEIRAS DE RODAS - ATIVIDADE PERMANENTE
A renda obtida com a Feira de Holambra é destinada à compra de cadeiras de rodas, cadeiras de banho e 

camas hospitalares, para pessoas carentes do Município de Cachoeiro de Itapemirim, portadoras de alguma 
enfermidade ou defi ciência. Foram adquiridas 90 cadeiras de roda, 30 de banho, além de camas hospitalares. 
Sendo todas as 90 cadeiras e os equipamentos adquiridos encontram-se emprestados.

 3-  FEIRA DA BONDADE de 11 a  13/09/ 15
Todos os anos, o Lions Clube de Cachoeiro de Itapemirim, é a Instituição  responsável pela arrecadação e 

segurança do Estacionamento da Feira da Bondade, que ocorre no Parque de Exposições.
4- CHÁ DAS DOMADORAS 2015 
Este tradicional evento, completamente organizado pelas Domadoras e Companheiras ,  foi realizado em 

agosto 2015 e arrecadou os recursos necessários para comprar os brinquedos  da Campanha do Dia das 
Crianças.
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5- CAMPANHA DISTRIBUIÇÕES DE BRINQUEDOS 2015
Um dia de muita alegria e festa para as crianças que ganharam os brinquedos! 

Distribuição de brinquedos  em 05 escolas municipais, com aproximadamente 
500 crianças atingidas, da periferia do Município de Cachoeiro de Itapemirim;

6- LIONS QUEST ACOMPANHAMENTO PELO LC DO PROGRAMA NO 1º SEMESTRE DA ESCOLA 
MUNICIPAL MARIA DAS DORES PINHEIRO DO AMARAL;

 É um programa do Lions Internacional que visa a interação entre adolescentes promovendo entendimento 
mútuo, além de objetivar o envolvimento do aluno, escola, professores, pais e comunidade para desenvolver 
habilidades necessárias para o sucesso dos jovens.  

Algumas habilidades desenvolvidas no Programa de Lions Quest: autoestima, responsabilidade, dedicação 
pela escola e pela família, capacidade de dizer “NÃO” ao álcool e outras drogas, honestidade, solidariedade etc. 
Hoje, o LIONS QUEST tem 29 anos de idade e uma abrangência em 79 países no mundo. No Brasil trabalhamos 
os jovens de 11 a 14 anos, com o tema: Habilidades para Adolescência. 

Em Cachoeiro de Itapemirim, o Programa funcionou na Escola Municipal- EMEB Maria das Dores Pinheiro 
do Amaral, entre os anos de 2014 e 2015. Neste ano, as aulas retornaram agora em junho,  com 30 alunos e 
graças a parceria com a Prefeitura Municipal/ SEME que inseriu o programa no plano Municipal de Educação.

7- SITE DO LIONS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 
No mês de março de 2016,  foi lançado o site do LC de Cachoeiro de Itapemirim confeccionado de forma 

voluntária pela DM do Clube Ana Raquel. Endereço do site:
http://www.lionscachoeiro.com.br

8- CADEIRAS DE RODAS
Através de orientação do Lions Clube de Cachoeiro, em parceria 

com o Centro de Reabilitação Municipal,  foram encaminhados 03 
adolescentes, para adquirir cadeiras de rodas especiais, junto ao CREFES, 
no valor unitário entre R$ 6.000,00  a R$ 7.000,00 cada uma;

9- CAMPANHA ENXOVAL DE BEBÊS 
No Mês de junho entregamos os Kits de 

enxovais de bebês,  doados pelas Domadoras 
e Companheiras do Clube, para os Hospitais 
Evangélico e Santa Casa de Cachoeiro;

10-  REFORMA DA SEDE DO  CLUBE - cumprimos todas as exigências legais para adequar as instalações 
o Clube às normas de segurança do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura local pata obtenção do Alvará  de 
funcionamento. Investimento de 25 mil reais. 

OUTRAS  CAMPANHAS:
1- Doação fraldas para a Instituição Grupo Benefi cente Princesa do Sul;
2- Doação  latas de leite em pó especial reforçado, para uma criança especial carente de 04 meses;
3- Doação de medicamento para um adolescente cadeirante carente;
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“A histórica visita ofi cial do casal Governador Jovelino e Sandra ao nosso Clube.” Uma festa!
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O NOVO GOVERNADOR DO DISTRITO
Eleito na Convenção Distrital de Santa Tereza, o CL José Rodrigues dos Santos tomará posse na Convenção 

Internacional de Fukuoka, no Japão, e instalará seu Gabinete, que marca o início de sua gestão, na cidade de 
Campos-RJ, no dia 16 de julho próximo.

O CL Rodrigues é um vitorioso empresário do ramo imobiliário, casado com a CaL Leilian Soares Sampaio, 
com a qual tem 4 fi lhos que lhes deram 6 netos. 

Nasceu em Maricá, RJ e é associado do LC São Pedro da Aldeia. Tem 65 anos de idade. Ingressou no 
leonismo em outubro de 1989 através do LC Cabo Frio.

É dono de um extenso currículo profi ssional e leonístico. Exerceu praticamente todas as funções no Clube 
e Distrito. Está preparadíssimo para exercer a nova e instigante função de Governador do Distrito LC-11.

Ei-lo na foto,  junto com a CaL Leilian, já pensando na árdua porém gratifi cante tarefa que os Leões e 
Domadoras do Distrito lhes confi aram.

O Editor.

 “Parece que foi Ontem”. Aproprio-me do título de uma  interessante obra 
literária do escritor cachoeirense Sérgio Garschagem, para me reportar ao ano 
leonístico 15/16 em que o CL  Jovelino Venturim e sua Cal Sandra , governaram 
nosso LC-11, diga-se de passagem, com extrema dedicação e competência. O 
tempo passou depressa, desde a inesquecível Convenção de Cachoeiro até agora, 
quando Jovelino encerra sua  missão.

Foi um Governador muito presente. Habilidoso, conciliador, paciente, porém  
persistente e sábio, resolveu todos os problemas que normalmente brotam durante um mandato leonístico. 
Deixa um excelente exemplo de como se deve administrar um Distrito.

Foi um ano pródigo em conquistas. Quem foi à Convenção de Santa Teresa sabe bem do que  estou 
falando. O complexo problema do São Mateus foi resolvido com um  fi nal feliz. Agora a cidade tem dois 
Clubes fortes. Células consideradas “fracas”, renasceram qual Fenix. As campanhas se sucederam e os 
resultados apareceram.   

O Distrito LC-11 cresceu em  todos os sentidos. O novo Governador José Rodrigues recebe um  Distrito 
unido e, por isso, forte. Certamente poderá emplacar a marca de sua administração sem maiores problemas. 
No dia 16 de julho, na sempre acolhedora cidade de Campos, Jovelino  encerra seu mandato e passa o 
bastão ao seu sucessor José Rodrigues que instala o seu Gabinete e inicia sua  gestão que marcará época 
em nosso Distrito, com as bençãos do Criador.

Se  de um lado, a gestão do casal Jovelino vai deixar saudades, por outro brota a esperança, senão 
certeza, de que teremos  mais um ano de conquistas através da força, da determinação e do carisma do 
casal Rodrigues/Leilian. Que assim seja!

E la nave va...
O Editor

GOVERNADOR JOVELINO ENCERRA MANDATO

ANOTE EM SUA AGENDA E PRESTIGIE
- O novo Governador José Rodrigues, após retornar de Fukuoka, no Japão, 
instalará seu Gabinete em Campos no dia  16 de julho. 
- A Segunda Reunião do  Conselho Distrital (Gabinete) será em Cachoeiro no 
mês de outubro.
- Já a terceira reunião será em Guarapari, em janeiro ou fevereiro.
E a quarta, em abril, será em Cabo Frio, local da próxima Convenção Distrital. 
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Presidente do Conselho do Múltiplo LC -  CL Wilson Pinto Rodrigues (LC-5)
1ª Vice-Presidente - CaL Francisca   Rodrigues Talarico (LC-1)
2º Vice-Presidente - CL Georges Saba Arbache (LC-12 

OS ELEITOS NA CONVENÇÃO DE POÇOS DE CALDAS

“O mais demorado em prometer é sempre o mais pronto em cumprir” - Jean Jacques Rousseau
“Há homens que são como as velas: sacrifi cam-se, queimando-se para dar luz aos outros” - Antonio Vieira

PENSAMENTOS

INVOCAÇÃO A DEUS 
Companheiro,  Companheira e Domadora
SENHOR, quero te agradecer por me dares a oportunidade de pertencer a 

este movimento altruísta e caridoso onde eu tenho a oportunidade de fazer algo 
pelos meus semelhantes. Somar as minhas forças às de outros companheiros 
sempre disponíveis. Exercitar a solidariedade com total desprendimento, dividir 
o meu amor com aqueles que estão ao meu lado, praticar um companheirismo 
desinteressado, combustível imprescindível para manter acesa a chama deste 
ideal leonístico onde o verdadeiro benefi ciado sou eu mesmo, pelos infi nitos dons 
que o seu imenso amor devolve a este humilde servo e a seus familiares, pelas 
amizades que cultivo, pela felicidade de Servir.

SENHOR, dai-me a graça de ser feliz em cada momento da minha vida, poder 
ver em cada um dos meus semelhantes a luz da tua presença, poder praticar no instante em que buscam a 
minha ajuda, os teus ensinamentos de amor, de compreensão, de mansidão e humildade. Dar sem esperança 
de receber, dividir sem o interesse de somar. Saber multiplicar o meu pouco tempo disponível e dividi-lo com 
os demais companheiros sempre presentes nas tarefas do clube. Assim, à noite ao recolher-me, com certeza, 
estarei tranqüilo e consciente do dever cumprido. 

Abençoa Senhor a nossa Família Leonística, abençoa também as pessoas de boa vontade, que prestigiam o 
nosso movimento. OBRIGADO SENHOR.

Autoria do CL José Maciel de Faria do Lions Clube de SP-Tremembé.

- Que em 31 de maio deste ano o número de associados do Lions chegou a (1.410.685) 
um milhão, quatrocentos e dez mil, seiscentos e oitenta e cinco? 

- que em novembro de 1918 Melvin Jones editou a revista “The Club Magazin”, com 
28 páginas e em formato de bolso, que seria a precursora da futura revista “THE LION” ?

- que até fevereiro de 1921 os negócios da Associação eram tratados no próprio 
escritório da seguradora de Melvin Jones? 

 - E que naquele mês foi transferida para um imóvel alugado na South Michigan Avenue nº 322, em 
Chicago  ali permanecendo até 1955?

E que em 1955 Lions Internacional adquiriu sua primeira  sede própria, localizada na North Michigan 
Avenue nº 209?

- E que no dia 1º de junho de  1971 transferiu-se defi nitivamente para Oak Brook onde está até hoje?
- que um associado reinscrito tem direito a contar o período anterior em que foi associado e usar os títulos 

obtidos?
- que um associado reinscrito não precisa ter padrinho? E que basta apenas ser apresentado ao Clube por 

outro associado?

VOCÊ SABIA?
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MENSAGEM DO PRESIDENTE INTERNACIONAL
Prezado Leão, 
À medida que nos aproximamos dos 100 anos de serviço, gostaria de 

lhe agradecer pelos seus tremendos esforços que conduzem ao nosso 
Centenário. Também quero incentivá-lo a reportar o trabalho árduo do 
seu clube e a continuar trabalhando rumo às suas metas de fi nal de 
ano. Os relatórios propiciam que as realizações do seu clube sejam 
reconhecidas e compartilhadas com Leões de todo o mundo. 

Veja como o seu clube pode terminar o ano fortalecido e ajudar a 
dar a largada ao próximo século de serviços: 

• Convide e conserve pelo menos três novos associados para 
ajudar seu clube a crescer e deixar o Lions ainda mais forte! 

• Realize um projeto da juventude, visão, fome e meio ambiente 
em apoio ao Desafi o de Serviços do Centenário. 

• Planeje um Projeto de Legado durante a Comemoração do 
Centenário para criar uma lembrança visível e um legado duradouro do 
seu serviço à comunidade. 

À medida que o nosso 99º ano se aproxima do fi m, todos nós podemos nos orgulhar das nossas 
realizações. Vamos manter o ritmo para que possamos continuar servindo e transformando a nossa visão 
humanitária em realidade! 

Atenciosamente, 
Dr. Jitsuhiro Yamada 
O seu Presidente Internacional 

ECOS DA CONVENÇÃO DE SANTA TERESA 
- A cidade de Santa Teresa continua linda e aconchegante. O frio 

diminuiu.
- Excelentes a participação e os pronunciamentos do Diretor 

Internacional, CL Edisson Karnopp, o Orador Ofi cial da Convenção.  
- O CL Deocleciano não venceu as eleições mas ganhou, no sorteio,  

a enorme televisão. O eleito foi o CL Josias, candidato de nosso Distrito 
ao cargo de  2º  Vice-Presidente do CG do Distrito Múltiplo LC. 
Infelizmente  não obteve sucesso na Convenção do Distrito Múltiplo 
LC, realizada em  Poços de Caldas. 

- Muito feliz o CL Governador Jovelino Colodetti com a Convenção 
de Santa Teresa. Foi uma bonita, animada e proveitosa Convenção.

- O CL Constantino Tófano, do LC Cachoeiro, com seu jeitão caipira,  foi o grande destaque do animado 
“Boteco do Leão”, um dos  mais concorridos eventos da Convenção. Dono de um imenso repertório de músicas 
sertanejas, muito bem, acompanhado por um exímio e jovem tocador (local)  de concertina, fi zeram a festa..  

- O Plenário da XVII Convenção não aceitou o pedido de “aposentadoria” do CL  Darly Vasconcellos das 
funções de Mestre de Cerimônias das Convenções. Foi o Dia do Fico leonístico.

- A CaL Odalva trabalhou como uma Leoa na Convenção. Cobrava o córner e corria para cabecear. Nem 
Neymar faria melhor.

- O LC Cachoeiro marcou forte presença no evento com uma enorme delegação. Foram ao todo 31 
componentes entre Leões, Domadoras e Filhotes. 

- Numa louvável iniciativa da CaL Adélia Fernandes, Presidente da Divisão “C-1 os 3 Clubes de Cachoeiro 
presentearam o Governador Jovelino com um belíssimo estojo contendo  PIOS dos mais variados pássaros da 
fauna brasileira. Antes eram usados pelos caçadores e agora, graças a Deus,  servem somente para  ouvir  o 
retorno dos pássaros. A fábrica, centenária e única no mundo, fi ca em Cachoeiro de Itapemirim, a  capital 
secreta do  mundo, cognome atribuído ao poeta Vinicius de Moraes.. 

- O jovem CL Gregório Venturim e sua Companheira Joana, casal Diretor Geral da XVII Convenção, deram 
conta do recado com sobras. A Convenção foi um sucesso. 
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INSTRUÇÃO LEONÍSTICA
O CENTENÁRIO - QUANDO TUDO  COMEÇOU

No dia 10 de outubro de 1917, há quase cem anos atrás, na cidade de Dallas, Texas, nascia nossa Associação 
Internacional de Lions Clubes. Melvin Jones, um  pequeno empresário do ramo de seguros, com 38 anos de 
idade,  teve a brilhante idéia de reunir alguns clubes locais que tinham os mesmos objetivos. A  idéia frutifi cou 
e aos poucos  transformou-se  no maior clube de serviços do mundo. Decorridos 100 anos, o leonismo chegou 
a 210 países.

Vejamos algumas datas importantes do leonismo: 
1917 - Data da fundação 
1918 - Código de Ética
1919 - Nossos Objetivos -  hoje Propósitos(a partir de 2007).
1919 - Nosso slogan: - LIONS - Liberdade, Inteligência, Ordem, Nacionalidade e Serviço… 
1920 - Internacionalização do movimento com a fundação do LC de Windsor, em Ontário, Canadá, no dia 

12 de março. Este foi o 1º clube de Lions fora dos Estados Unidos.
1945 - A Diretoria Internacional aprova o lema NÓS SERVIMOS”, após um Concurso internacional do qual 

participaram 6.000 concorrentes. Oito participantes apresentaram o mesmo lema e a solução foi premiar o 
primeiro que se inscreveu. O mérito, portanto, foi para o Companheiro  D.A. Stevenson, do Lions Clube de 
Forthill, de Ontário, Canadá. 

1952 - O Leonismo  chegou ao Brasil com a fundação do LC do  Rio de Janeiro no dia 16 de abril.

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

ORAÇÃO DA FELICIDADE (Papa Francisco)
Não chore pelo que você perdeu, lute pelo que você tem.
Não chore pelo que está morto, Lute por aquilo que nasceu em você. Não chore por 

quem te abandonou, lute por quem está do seu lado. Não chore por quem te odeia, lute 
por quem te quer feliz.

Não chore pelo teu passado, lute pelo teu presente.
Não chore pelo teu sofrimento, lute pela tua felicidade.
Não é fácil ser feliz, temos que abrir mão de várias coisas, fazer escolhas e ter coragem de assumir ônus 

e bônus para ser feliz. Com o tempo vamos aprendendo que nada é impossível de solucionar, apenas siga 
adiante com quem quer e luta para estar com você. Se engana quem acha que a riqueza e o status atraem 
a inveja...as pessoas invejam mesmo é o sorriso fácil, a luz própria, a felicidade simples e sincera e a paz 
interior... AMÉM!

(Papa Francisco)
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RADIOGRAFIA DA XVII CONVENÇÃO DISTRITAL
1-  NÚMEROS
120 Companheiras Leão  - 164 Companheiros Leão - 86 Domadoras - 4 Companheiras LEO - 3 
Companheiros LEO  - 33 fi lhotes -  6 cônjuges -  1 Companheiro CASTOR - 9 convidados - total 426 
presenças.
  
2 - PRÊMIAÇÃO 
Leão Mais Idoso - CL Ivan Paulo Garaype - LC Santa Teresa
Leão Mais Jovem - CaL Josiane Aparecida Correia - LC São Pedro Da Aldeia
Leão Mais Antigo no Leonismo - CL José Chaves dos Santos - LC Itaperuna
Leão Mais Novo no Leonismo - CaL Magali Mendes da Rocha - LC Nova Venécia
Delegação com Maior Percentual de Associados Presentes - LC Vila Velha Glória
Delegação Mais Numerosa - LC Itaperuna
Delegação com Maior Número de Domadoras Presentes - LC Itaperuna
Delegação Mais Distante - LC Niteroi Fonseca 
Maior Delegação de Leos - LC Aracruz
Maior Delegação de Castores - LC Campos Tamandaré
“Melhor Flâmula alusiva a XVII Convenção - LC Casimiro de Abreu
Melhor Galhardete alusivo à XVII Convenção - LC Casimiro de Abreu
Melhor Boletim alusivo a Convenção - LC Cachoeiro de Itapemirim
Melhor coletânea de Boletins - LC Cachoeiro de Itapemirim
     
3 - AS 10 MAIORES DELEGAÇÕES PRESENTES Á CONVENÇÃO 
Lions Clube Itaperuna - RJ ..............................................45 componentes 
Lions Clube Nova Venécia..............................................42         “ 
LC Aracruz .....................................................................39
Lions Clube de Cachoeiro de Itapemirim........................31      “  
LC Santa Teresa Colibri...................................................28       “
Lions Clube Cach. de Itapemirim “Frade e a Freira”........23
Lions Clube Cabo Frio....................................................19
Lions Clube Guarapari....................................................19
Lions Clube Porciúncula.................................................17
Lions Clube Vila Velha Glória.........................................15

conFABULAndo
OS POTES

Um pote  de  barro e outro de cobre eram levados pelas águas do rio. E o de barro dizia ao de cobre: “Nada 
longe de mim e não perto, pois se me tocares eu quebrarei e o mesmo acontecerá, mesmo contra minha 
vontade, se eu te tocar”.

Moral: É muito perigoso para os humildes a vizinhança de alguém ávido de poder. - Esopo

OS PRÊMIOS DO CENTENÁRIO
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. .
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PUBLICAÇÕES VIRTUAIS – recebidas de 08 de abril a 20 de junho/16
“O RUGIDO VIRTUAL” - LC Colatina-Centro- ES - LC-11 -Edição nº 12-  maio/16
“O LEÃO DE AÇO” - LC de João Monlevade Sobral- MG- LC-12 -março/abril/maio/junho/16  
CENTRO-AVANTE” - LC Recife-Centro - LA-3 -  abril/maio/16
“O DENTE DO LEÃO”- LC Fortaleza Tiradentes- CE - LA-4 -  fev/16 - março/16 - abril/16.
“O LEÃO DA CANTAREIRA” - LC São Paulo-Tremembé-SP - LC-2 - março/abril/16
“ LEÃO CAPOEIRISTA“ - LC de Salvador-Sudoeste-BA - LA-2 - março/abril/16
“A VOZ DO LEÃO” - LC Ribeirão Preto - Centro - SP - LC 6 -jan/março/16
“O  LEÃO  do MUCURI” - Lions Clube de Nanuque Sobral- MG - LC-12 - abril/16
“O LEÃO DO VALE” Edição Especial - LC de João Monlevade Centro - MG - LC-12 - junho/16

PUBLICAÇÕES RECEBIDAS – de 08 de abril a 20 de junho/16
“LEÃO DE CA” - LC de Cataguazes-MG - LC-12 -março/16- abril/16 - maio/16
“ O CANAVIAL” - LC  de Teotonio Vilela-AL - LA-3 - março/16
“CENTRO-AVANTE” - LC Recife-Centro-PE - LA-3 - abril/maio/16 
“O LEÃO COMPRIDO” - LC Rio de Janeiro - Rio Comprido- RJ - LC-1 -  março/abril/16
“O DENTE DO LEÃO” - LC Fortaleza Tiradentes-CE - LA- 4 -  março/16 - abril/16 
“O LEÃO DE AÇO” - LC de João Monlevade-Sobral- MG - LC-12- jan/fev/ 16 - março/abril/16 - maio/junho/16
“O LEÃO DE MARIA CHICA” LC de Penápolis-SP - LC-8 - abril/16 - maio/16 - junho/16
“A VOZ DO LEÃO” - LC Ribeirão Preto - Centro - SP - LC 6 -jan/março/16
“O LEÃO DO OESTE PAULISTA” - LC de Pres. Venceslau-SP - LB-1 - março/abril/16
“CEARÁ LEONÍSTICO” - Informativo do Distrito  A-4 - março/junho-AL 15/16
 REVISTA LION - BRASIL SUDESTE - edição nº 94 - jan/fev/16
“O CARIOCA” - LC RJ Carioca -  Rio de Janeiro - RJ - LC-1 - março/abril-16

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     

REFLEXÃO
O EXEMPLO DOS LOBOS

Em uma alcatéia, os 3  primeiros lobos são os mais velhos ou os doentes e marcam o ritmo do grupo. Se fosse 
ao contrário, seriam deixados para trás e perderiam o contacto com a alcatéia. Em  caso de emboscada dão a 
vida em sacrifício pelos mais jovens. Eles são seguidos pelos 5 mais fortes que os defenderão em um ataque 
surpresa. No centro seguem os demais membros da alcatéia, e no fi nal do grupo seguem os outros   5 mais 
fortes que protegerão o grupo. Em último, sozinho, segue o lobo “alpha”, o líder da alcatéia. Nessa posição 
ele consegue controlar tudo ao redor, decidir a direção mais segura  que o grupo   deve seguir e antecipar os 
ataques dos predadores. Em resumo, a alcatéia segue ao ritmo dos anciãos e sob o comando do líder que impõe 
o espírito de grupo não deixando ninguém para trás.

Os lobos nos ensinam o seguinte: 
1 - respeitar os mais velhos; 2) ensinar aos jovens: 3) proteger a família: 4) cooperar em grupo: 5) retirar da 

natureza somente o necessário; 6) seguir as próprias leis; 7) aprender com os erros.

In “O Leão de  Maria Chica”
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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
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 de 2018 – MGM Grand Resort  - Las Vegas -  Nevada - EEUU

EFEMÉRIDESANIVERSARIANTES
MAIO
01 - Dia do Trabalho e do 
Trabalhador
02- Dia do ex-Combatente
02 - Dia da Comunidade
07 - Dia do Oftalmologista
08 -  Fim da 2ª Guerra Mundial 
(1939-1945)
08 - Dia do Artista Plástico
08 - Dia da Cruz Vermelha 
Internacional
08 - Dia das Mães (2º domingo 
de maio)
10 - Dia da Enfermagem
12 - Dia do Enfermeiro
13 - 128º aniversário da 
abolição da escravatura (1888)
14-  Dia do Seguro
14 - Dia do Telegrafi sta
15 - Dia da Assistência Social
25 - Dia da Indústria
29 - Dia do Coreógrafo
31 - Dia do Comissário de 
Bordo

JUNHO
01 - 56º Aniv. do falecimento 
de Melvin Jones(1960)

MAIO
07 - CaL Joelma     3521-2635
07 - Domadora Sandra      3521-5511
07 - CL Carlos Augusto Garcia  3521-1206
08 - Domadora Maria Amélia   3522-7883
09 - Domadora Jacqueline  Barros  3511-5318
18 - Domadora Fábia Colli  3526-9016
19 - CaL Diva Cagnin   3522-0020
24 - Domadora Marilda Godinho  3522-0534
31 - Domadora Lilinha   3518-8973
  
JUNHO
01 - CL Ricardo Lemos       99978-0367
02 - Domadora Tathy Morini 3521-9876 e 99918-3544  
03 - CaL Celurdes Farias   3521-6668
04 - CaL Sônia Borges   3522-2799
05 - CaL Irene Brunoro   3518-7321
07 - CL José Onofre Lopes (Zito)  3522-3914
08 - Domadora Silvania Tófano  3522-2938
14 - CaL Elizabeth Menezes  3522-4817
18 - Domadora Maria José Pinheiro 3522-6159
20 - Domadora  Maria Pedrosa  3552-2002

05 - Dia do Ecologista
05 - Dia Mundial do Meio-
Ambiente
09 - 419º aniversário do 
falecimento de Sao José de 
Anchieta
11 - Dia da Marinha de Guerra 
do Brasil
12 - Dia dos Namorados
12 - Dia do Correio Aéreo
13- Dia de Santo Antonio 
15 - Dia do Desenhista 
16 - Dia da Unidade Nacional
18 - Dia do Químico
19 - Dia do Profi ssional de 
Marketing
20 - Dia do Revendedor
21 - Início do Inverno
23 - Dia de Corpus Christie
24 - Dia de São João
29 - Dia do Telefonista
29 - Dia do Papa
29 - Dia do Pescador
29 - Dia de São Pedro 
(Padroeiro de Cachoeiro)
30 - Dia da Vacina 
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Governador do Distrito LC-11 - CL José Rodrigues dos Santos - LC São Pedro da Aldeia-RJ
1º Vice-Governador do Distrito LC-11 - CL Zoé Antonio Donati- Aracruz-ES
2º Vice-Governador do Distrito LC-11- CL  Edson Francis da Silva Souza - LC Itaperuna-RJ
Secretário-Tesoureiro do Distrito LC-11 - Luiz Carlos Pessanha da Encarnação-LC Nova FriburgoRJ
Coordenador  da Região “C” - CL José Geraldo Burla de Aguiar- LC Campos - RJ
Coordenadora da Divisão “C-1”- CaL  Marlene de Souza Cesar- LC Cachoeiro  “Rubem Braga”- ES
Coordenadora da Divisão “C-2” - CL Jairo Alves Nunes- LC  Campos Tamandaré-RJ

OS NOVOS DIRIGENTES LEONÍSTICOS DO DISTRITO LC-11 -AL 16/17

CANTINHO
LITERÁRIO

João  Guimarães Rosa é considerado por muitos críticos como o maior escritor 
brasileiro da segunda metade do   século XX. Médico, Escritor e Diplomata, nasceu 
em Cordisburgo, Minas Gerais, no dia 27 de junho de 1908 e faleceu no dia 19 de 
novembro de 1967. Autodidata, Joãozinho, como era chamado quando criança, 

começou a estudar diversos idiomas, iniciando   pelo francês, quando ainda não tinha sete anos.
Fez o curso primário e secundário em Belo Horizonte e São João Del Rei. Em 1925, com apenas 16 

anos, matriculou-se na Faculdade de Medicina da Universidade de Minas Gerais, onde se formou e passou 
a exercer a profi ssão de médico em Itaguara, então município de Itaúna-MG, onde permaneceu por cerca 
de dois anos. Foi nessa localidade que passou a ter contato com elementos do sertão que serviram de 
referência e inspiração para sua obra literária.

Aprovado em Concurso para o Itamaraty, passou alguns anos de sua vida como diplomata brasileiro na 
Europa e na América Latina.

Em maio de 1956, após a publicação de “Corpo de Baile”, surgiu “Grande Sertão: Veredas”, uma 
narrativa épica de 600 páginas sobre o ambiente e a gente do sertão mineiro. Eleito para a Academia 
Brasileira de Letras, em 1963, Guimarães Rosa adiou a cerimônia de posse até 1967, e faleceu três dias 
mais tarde, no Rio de Janeiro, aos 59 anos.

In “A Voz do Leão” - edição nº 224

Quis ser sincero uma vez.Tomei-lhe as mãos entre as minhas,
– como nas velhas baladas –
pousei meus olhos nos seus

– como nas velhas cantigas –
e lhe falei, docemente, verdades desconsoladas:
“-Tu não me és indispensável mas me fazes bem.

Eu te quero, um pouco por amor, um pouco por hábito.
Não és a que eu esperava, mas sentirei, se tu partires”.

Percebi uma promessa de lágrimas nos olhos dela e me acovardei:
“- Mentira, querida. Tu és o meu primeiro, o meu único amor:

o meu sol, a minha razão de ser”.
“Mentiras já tão bisadas…

Tal qual nas velhas cantigas,
Tal qual nas velhas baladas…”

Autor: O autor é Newton Braga, o mais festejado poeta cachoeirense, irmão de Rubem Braga. 
Newton nasceu em 1911 e faleceu em 1962.

JOÃO GUIMARÃES ROSA

“Namorados”
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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!!!

Na cerimônia de casamento, o padre diz:
- Se tiver alguém que é contra esse casamento, diga 

agora ou se cale para sempre!
Então somente um levantou a mão. E  o padre diz:
- Meu fi lho, não vale. Você é o noivo!!!

O caipira vai a  uma consulta e o médico pergunta:
-- O que o senhor tem?
 O caipira responde:
- Uma muié, uma vaca e uma  galinha...
- Não é isso... O que o senhor está sentindo?
-- Ah!, ta!. Vontade de largá a muié, vendê a vaca e 

comê a galinha assada com quiabo!!!

Entrando num hospital, um carteiro diz:
- Um cachorro mordeu minha perna!
- Minha nossa! diz uma enfermeira. Pôs alguma 

coisa nela?
- Não. respondeu o carteiro. Ele gostou dela ao 

natural.

O cliente engraçadinho faz uma pergunta ao 
garçom:
- Vocês servem mulheres aqui?
- Não! O senhor tem que trazer a sua.

Minha irmã foi jantar fora com uma amiga. 
Depois de olhar o cardápio, perguntou ao garçom:
- A costelinha, como é?
E ele respondeu:
É um pedacinho de carne, um pedacinho de 

osso, outro de carne, outro de osso...

Garota:
- O que você daria a um homem que já tem tudo?
Amiga:
- O número do meu celular.

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: Cl Jorge Luiz Moreira
Ex-Presidente Imediato: CaL Joelma Cellin
1º Vice-Presidente: CL Constantino José Tófano
2º Vice-Presidente: CL Tonny Correia Machado
1º Secretário: CL Guilherme  Santos Perciano
2º Secretário: CL Paulo Roberto Brunoro Costa
1º Tesoureiro: CL Volmar Carlos Lopes
2º Tesoureiro: CaL Marlene Valiatti
Diretor de Sócios:  CL David Alberto Lóss 
                                   
Diretoria Social:  CL Messias Antonio  Fregonassi

Diretores de Patrimônio: CL Gilsimar Cipriano
      
Diretores  Animadores:  CL José Roberto Pinheiro

Vogais De 1 Ano: CL  Sebastião Edes Carari
   CaL Alice Carreiro Moulin
   CL Giovani Silva Morini
   CL Carlos César Vantil
   CL  Marconi de Castro Barros
   CL Antonio Carlos Dutra Vieira
 
Vogais De 2 Anos: CL Geraldo de   Castro Carvalho
   CL Cleuson Rebello
   CL Elton Malheiros de Mattos
   CL Luiz Carlos Zanon Junior
   CL Luiz Carlos Faria

EDITOR DO BOLETIM
CL DAVID ALBERTO LÓSS
Rua Bráz Antônio Lofêgo - Nº 12 - Ed. Caravellas - Apt. 101 - Bairro 
Gilberto Machado - CEP: 29303-280
Telefones: (28) 3522-3590 / 99946-9100 
E-mail: profedavid@bol.com.br
Tiragem: 500 exemplares

NA IGREJA

UM CAIPIRA NO MÉDICO

NO HOSPITAL

NO RESTAURANTE

DIÁLOGO CURTO


