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Editorial
Aqui está mais uma edição de nosso “Leão do Itabira”. O tempo passa rápido. Parece que 

foi ontem que ingressamos no leonismo, pelas mãos do casal Deimoré Borges/Domadora 
Sônia, hoje, CaL Sônia. Já se foram 42 anos. Acompanhei e acompanho com atenção e 
um certo orgulho a trajetória vitoriosa de nosso Lions Clube Cachoeiro, já cinquentenário, 
assim como as mudanças que se operam no leonismo nacional e internacional. 

Importante assinalar a saúde e o vigor de nosso Clube. Na fundação, 32 Companheiros. 
Cinquenta anos depois, somos 68.   Nesse tempo, assistimos a partida de saudosos 
Companheiros e Domadoras e vimos também a chegada de novos e vibrantes associados. 
Tempo que passa, vida que segue...

E tudo isso está registrado nas páginas do “Leão do Itabira”. Esta é uma das mais preciosas contribuições que 
os boletins prestam ao leonismo. E são vários os que circulam neste nosso Brasil-leonístico, graças aos esforços 
e dedicação de nossos Editores.

Devo dizer aos nossos leitores contumazes que esta edição deveria ter circulado bem perto do NATAL, e fora 
dedicada a todos os Editores e Editoras de nossas publicações leonísticas de todo o Brasil, ao longo dos cinquenta 
anos de vida do “Leão do Itabira”. Dedicara também para aqueles Editores que já se foram, nossas homenagens 
póstumas  e para os que continuam na labuta, nossos  sinceros votos de um FELIZ NATAL  E ABENÇOADO ANO 
NOVO.

Infelizmente, por problemas vários, inclusive fi nanceiro, não foi possível editá-lo à época. Esperamos 
pacientemente pelo  SIM ($)  de nossa dedicada Presidente Joelma e de nosso não menos atento CL Tesoureiro  
Wolmar e a solução foi condensar   duas edições em uma só, a título de economia, até porque, também,  já 
se aproxima a data de nossa Convenção Distrital e desejamos fazer uma edição especial dedicada ao evento e 
homenageando nosso combativo Governador Jovelino e seu Gabinete.. 

Um VIVA para todos os Editores e Editoras. 
Vamos nos encontrar na Convenção da encantadora e bucólica  Santa Tereza, a cidade dos colibris.

REFLEXÃO - À PROCURA DA PAZ
A humanidade procura a paz, o amor e compreensão há muitos anos e até hoje não conseguiu encontrar 

caminhos que solucionem a falta desses sentimentos. Todos necessitam do amor no coração. Amor é afeto, 
aceitação do outro e é o princípio para a compreensão, criando assim a paz entre as pessoas.

A paz é a tranquilidade interior que só os seres humanos podem ter, promovidas por nós mesmos. A 
falta de paz gera convulsões, guerras entre os povos que destroem valores e impede que as pessoas sejam 
felizes. Os homens tentam buscar a paz, mas de uma maneira errada pois estão tentando encontrá-la 
nos bens materiais, enquanto, na verdade, ela está em pequenas ações, em um gesto solidário como um 
cumprimento de bom dia, um sorriso e até mesmo quando para ouvir as pessoas pode ser primordial para 
defi nir o sentido da paz.

A compreensão existe quando aceitamos a opinião de outras pessoas, quando entendemos que cada um 
tem sua cultura e seus valores nesse mundo com tantas nações.

Todos falam que a paz é possível, e é mesmo. Podemos dar nossa contribuição para a paz nos lugares 
que frequentamos. Podemos ter paz dentro de nossa casa, em nossa escola e na comunidade onde vivemos. 
Se cada um amar o outro e compreendê-lo, será possível encontrar a paz.

O ENCONTRO DE MARATAÍZES
No dia 30 de janeiro os Leões, Domadoras e Filhotes estiveram reunidos na residência de verão do casal CL 

David/Domadora Cristina, no balneário de Marataízes,  para a grande confraternização de verão que faz parte 
do calendário do clube.

Foi uma bonita festa preparada com muito carinho pelas Domadoras do Clube. Boa comida, boa bebida, 
ambiente alegre, enfi m, todos os ingredientes para um encontro fraternal. 

Quem não foi perdeu!
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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

MENSAGEM DA COMPANHEIRA PRESIDENTE
Confesso que estou muito feliz e agradecida ao bom Deus por ter me permitido assumir e presidir 

o Lions Clube de Cachoeiro de Itapemirim, neste AL 15/16. Tenho muito a agradecer aos Leões e 
Domadoras que têm me ajudado a conduzir a gloriosa bandeira do LC Cachoeiro, um clube de tantas 
tradições.

Demos grande importância ao programa LIONS QUEST pelo signifi cado e pelos objetivos que ele 
carrega. É importante tratarmos de nossos jovens adolescentes plantando assim  um Brasil melhor para 
nossos fi lhos e netos. 

A reforma de nossa sede era necessária para adaptá-la às exigências do poder público, dando mais 
segurança e mobilidade a todos que a frequentam. Nosso Alvará foi concedido. Estamos perfeitamente 
regularizados. Importante a colaboração de todos para “levantarmos” os trinta mil reais necessários.

Um agradecimento especial ao nosso CL Gilsimar, Engenheiro e construtor, responsável pela obra.
Um grande abraço a todos e todas. Vamos começar a arrumar as malas para a grande Convenção 

Distrital de Santa Tereza. Será uma grande festa do leonismo.

CaL Joelma

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 é  conhecida como o paraíso dos gatos.
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 45º FOLAC - Sucesso total
Mais uma vez a cidade de Montevidéu, capital do Uruguai,  foi palco do principal evento leonístico da 

América Latina e Caribe. Trata-se do 45º FOLAC - Forum Leonístico de América Latina e Caribe  que contou  
com a presença do Presidente Internacional, o CL Jitsuhiro Yamada.

O FOLAC aconteceu de  19 a  dia 23 de janeiro. Questões importantes foram  debatidas durante o encontro, 
inclusive a defi nição dos futuros dirigentes leonísticos da esfera internacional.  

JAULÃO
- O casal CL Ronaldo e CaL Alice comanda com zelo e efi ciência nosso Banco de Cadeira de Rodas.
- Muito sentida a ausência prolongada da CaL Andréa Casagrande, cardiologista,  em nossas reuniões. 
- Constantino e Silvana são bons companheiros. 
- Muito acertada a escolha do casal Zito e Glória para a Diretoria Social. O Clube está sempre bonito e 

muito bem decorado. 
- Gostei muito de ver a CaL Maria Neuza Misse na Assembléia Festiva Conjunta que marcou a visita ofi cial 

do CL Governador aos Clubes de Cachoeiro. Vida que segue...
- O CL Luiz Carlos Zanon Jr. é o mais novo Procurador Adjunto do Municipio de Cachoeiro, após aprovação 

em Concurso Público.
- A cidade de Cachoeiro sentiu muito o falecimento da Domadora-Fundadora Vilma Neves Rebello, casada 

com o CL Cleuson. Vilma e Cleuson tiveram participação ativa e decisiva nos primórdios da existência de 
nosso Clube.

- Na próxima edição estaremos publicando matéria especial em homenagem à extraordinária e saudosa 
Domadora  Vanilda Maria Campos Moreira, que nos deixou no fi nalzinho de fevereiro, aos 89 anos de 
idade. Vanilda estava viúva do inesquecível CL Joaquim Carlos de  Paiva Menezes, um dos maiores e mais 
dedicados  Leões que conheci nos meus 43 anos de leonismo. Um casal nota mil. 

- No  fi nal de do mês de fevereiro o Governador Jovelino reuniu seu Gabinete na sempre acolhedora e 
calorosa cidade de e Itaperuna. 

- Com os recursos da Feira de Holambra, a Presidente Joelma autorizou a compra de grande quantidade 
de cadeiras de roda, de banho e muletas para abastecer nosso banco.

INVOCAÇÃO A DEUS (Ofi cial)
Agradecemos, Senhor, estarmos aqui reunidos para fi ns de nos conhecermos 

melhor e assim podermos SERVIR MELHOR aos nossos semelhantes.
Dai-nos, Senhor, humildade, sabedoria e força necessárias para cumprirmos 

nossos deveres  com entusiasmo e tenacidade.
Dai-nos, Senhor, a bondade e a tolerância para respeitar a opinião dos demais 

e alimentar a aspiração de todos para SERVIR à humanidade que sofre.
Protegei, Senhor, a nossa grande família leonística que trabalha hoje, 

como sempre, pelo culto da amizade, do amor ao próximo e do SERVIÇO 
DESINTERESSADO.

Bendizei, Senhor, o nosso trabalho.

Assim Seja!

ANOTE EM SUA AGENDA E PRESTIGIE
- 8 a 10 de abril  - XVII Convenção Distrital - LC-11 - Santa Tereza - Espírito Santo
- 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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QUANTOS SOMOS?
Número de Clubes de Lions no Mundo ........................................................................46.749 associados
Numero de Associados no Mundo............................................................................1.392.756 associados
Homens: 1.013.403; Mulheres: 379.353
Número de Associados no Brasil.................................................................................. 42.636 associados
Homens: 24.876; Mulheres: 17.760
Distrito Múltiplo LA ...................................................................................................... 8.040 associados
Distrito Múltiplo LB ...................................................................................................... 5.592 associados
Distrito Múltiplo LC .....................................................................................................13.831 associados
Distrito Múltiplo LD......................................................................................................15.131 associados
Número de Associados no Distrito LC-11  (ES e parte do RJ) 1.469, sendo 1001 homens e 468 mulheres 
Total de Clubes de Lions ativos no Distrito LC-11 ...... 49
Dados de 31/outubro/2015

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
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LEMBRETES IMPORTANTES 
• Incentive o clube a realizar um projeto especial do Desafi o de Serviços do Centenário para proteger 
o meio ambiente em abril. 
• Agora há Prêmios do Presidente de Clube disponíveis! Certifi que-se de encomendar os seus 
usando o formulário online para encomenda para que cheguem a tempo para a Convenção de Distrito. 
• Ajude os líderes do seu clube a criar uma experiência de clube gratifi cante e envolvente, 
compartilhando o Guia de Satisfação dos Associados e o folheto O seu clube, a sua maneira! na próxima 
visita a clube. 
• Registre a data da sua convenção do distrito de 2016 no MyLCI para que possa receber as listas de 
certifi cação para as eleições em tempo hábil.

Santa Teresa eatá localizada na Microregião Central Serrana do Espírito Santo e compõe a Região 
Turísticas dos Imigrantes. Está dividida em seis Distritos: Santa Teresa (sede); Alto Santa Maria; Santo 
Antônio do Canaã; São João de Petrópolis; Vinte e Cinco de Julho e Caldeirao.

População: 23.585 (Estimativa IBGE 2014)
Formação Étnica: Italianos e Alemães
Área de Unidade Territorial: 683.157 Km2
Altitude: Sede 675m; Radar do CINDACTA 1.065m
Bioma: Mata Atlântica
Temperatura Média Anual: 16 ºC
Distância de Vitória: 78 Km (BR 101 Norte)
Agradável presença de beija-flores é comum em toda região
Santa Teresa é também chamada 

“Beija-flor 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-
flores 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.

CONHEÇA JÁ UM POUQUINHO DE SANTA TEREZA

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     
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VILMA NEVES REBELLO
Não há sequer uma profi ssão ou atividade, de qualquer natureza,  que não tenha os chamados “ossos do 

ofício”. É assim que se sente o coração de um Editor de Boletim de Lions Clube quando, por uma questão 
de dever e mesmo obrigação, ter que registrar fatos dolorosos como, por exemplo,  o falecimento de nossa 
saudosa  Domadora Fundadora Vilma Neves Rebello, que nos deixou, na noite de domingo, dia 1º de 
novembro, após uma luta árdua e  incessante contra o mal que a acometeu.

Difícil, diria mesmo impossível, conseguir descrever fi elmente aqui, a extensão da  dor e do  sofrimento 
de nosso querido CL Fundador Cleuson Rebello, seu  esposo e companheiro de todas as horas, e que 
acompanhou, viveu e sofreu  com Vilma  todos os dramáticos momentos, desde o início dos problemas de 
saúde de nossa saudosa Domadora, que marcou época na história de nosso LC Cachoeiro.

Um Clube de Lions só é forte e resiste ao tempo se seus alicerces forem bem plantados, como aconteceu 
com o LC Cachoeiro. E a presença marcante de uma Vilma vibrante, guerreira, dedicada e  decidida, ao lado 
de seu Leão Cleuson, como costumava dizer, foi de excepcional importância nos primórdios de nosso Clube.

Cleuson presidiu o Clube no AL 72/73, nos tempos do Distrito L-3. E, a seu lado, Vilma, enquanto 
Domadora-Presidente,  teve  a oportunidade de demonstrar toda a sua capacidade de trabalho, aliada a 
uma inteligência privilegiada e uma vontade indômita de trabalhar em favor das pessoas mais necessitadas, 
certamente pelo fato de, como poucos, ter assimilado plenamente a essência do movimento pensado e 
idealizado por Melvin Jones.  

Vilma foi uma mulher de muitas virtudes. Leitora contumaz, defensora intransigente da justiça,  da liberdade 
e do direito das pessoas. Muitas pessoas não têm noção do trabalho benefi cente, solidário e anônimo que 
Vilma fazia questão de desenvolver. Particularmente sempre admirei na Domadora Vilma o gosto pela leitura, 
certamente herdada de seu pai Florisbelo Neves, e o valor e a importância extraordinária que atribuía ao 
conceito de FAMÍLIA. Dava  gosto ouvi-la falar das conquistas de Rezy, Andrea e Sandra, suas três fi lhas 
queridas, assim como mais tarde, dos netos.  

Por último, não posso deixar de mencionar o orgulho que Vilma tinha de seu marido e Companheiro 
Cleuson, um Leão CEM POR CENTO desde a fundação. E foi com ele que constituiu uma belíssima família 
à qual transmitiram valores como a dignidade, a honra, a honestidade a solidariedade e o amor ao próximo.

 A passagem de Vilma para outro plano entristeceu a todos que tiveram o privilégio de conviver com ela. 
Mas, o que nos conforta são os bons exemplos que ela deixou. 

Ao CL Cleuson, exemplo de dignidade e honradez, assim como às fi lhas e demais familiares de Vilma, 
nossa solidariedade e nossos mais puros sentimentos pela irreparável perda.

Enfi m, é o ciclo da vida!.

ORIGEM DO NATAL E O SIGNIFICADO DA COMEMORAÇÃO
O Natal é uma data em que comemoramos o nascimento de Jesus Cristo. Na antiguidade, o Natal era comemorado 

em várias datas diferentes, pois não se sabia com exatidão a data do nascimento de Jesus. Foi somente no século IV 
que o 25 de dezembro foi estabelecido como data ofi cial de comemoração. Na Roma Antiga, o 25 de dezembro 
era a data em que os romanos comemoravam o início do inverno. Portanto, acredita-se que haja uma relação deste 
fato com a ofi cialização da comemoração do Natal. 

As antigas comemorações de Natal costumavam durar até 12 dias, pois este foi o tempo que levou para os três 
reis Magos chegarem até a cidade de Belém e entregarem os presentes (ouro, mirra e incenso) ao menino Jesus. 
Atualmente, as pessoas costumam montar as árvores e outras decorações natalinas no começo de dezembro e 
desmontá-las até 12 dias após o Natal. 

Do ponto de vista cronológico o Natal é uma data de grande importância para o Ocidente pois marca o ano 1 
da nossa História.

conFABULAndo
 A GALINHA E A ANDORINHA

Uma galinha encontrou ovos de serpente, que ela chocou com cuidado e, por fi m, ajudou-os a eclodir. 
Uma andorinha que vira isso, disse: “Como és tola! Por que crias seres de quem, quando crescidos, serás a 
primeira vítima”? - Esopo

Moral: Assim, a maldade não se deixa abrandar nem pelos maiores benefícios
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A  REUNIÃO DE NITERÓI
A sempre acolhedora cidade de Niterói foi palco da 2ª 

Reunião do Gabinete do  Governador Jovelino Venturim Filho. 
no dia 7 de novembro p.p., tendo por local as dependências do 
CDL -Clube de Diretores Lojistas local. Fiquei feliz ao ver que 
o belo Auditório homenageia o saudoso CL Alberto Guerchon, 
Governador do então Distrito LC-3 no AL 71/72. Guerchon 
foi um dos mais importantes dirigentes leonísticos de nosso 
Distrito e do Brasil. 

Registramos as presenças dos ex-Presidentes do Distrito 
Múltiplo LC, Ivan Lindemberg e Darly Vasconcellos, assim 
como dos ex-Governadores Josias, João Carlos, Pessanha, 
Vanderlan, Luis Carlos Nunes, Zuraide, Deocleciano, Gustavo 
Ráfare e Robertão. Presentes também os CCLL José Rodrigues 
dos Santos e Zoé Antonio Donati, respectivamente 1º e 2º Vice-
Governadores do Distrito LC-11, que se preparam para, cada 
um a seu tempo, dirigirem nosso Distrito. 

Os Clubes de Cachoeiro foram representados pelos CCLL 
David, Deocleciano, Alcides Zerbone e pelas Companheiras Adélia e Soraya.

Nosso vizinho, o Distrito LC-1, prestigiou o evento, através do CL Pedro Aurélio, ex- Presidente do Conselho 
de Governadores do Distrito Múltiplo LC, e da CaL Governadora Selma Aragão, convidada especial do Distrito, 
que nos brindou com uma belíssima palestra de caráter motivacional. Foi muito aplaudida.

O CL Sussai, Secretário-Tesoureiro do Distrito, apresentou o Relatório do primeiro trimestre leonístico, 
contendo uma radiografi a completa do LC-11. Dentre as Moções aprovadas, uma delas indicou a cidade de 
Itaperuna para sediar a 3ª Reunião do Gabinete, em janeiro, e o outra apresentou o nome do  CL Edson Francis 
como candidato a 2º Vice-Governador do LC-11.

A CaL Zuraide discorreu sobre o tema LIONS QUEST e a CaL Ângela Gripe presrtou informações sobre o 
Concurso Cartaz da Paz.

Os (Coordenadores) Presidentes de Região e de Divisão, presentes, apresentaram seus Relatórios, como de 
praxe. Vários Presidentes de Clubes prestigiaram o encontro.

Pelo que percebi, nosso Distrito terá candidato concorrendo às  eleições para o próximo Conselho de 
Governadores do Múltiplo LC. A defi nição deverá ser em Itaperuna, em Janeiro.

Nossos parabéns a todos os CCLL dos Clubes de Niterói que trabalharam duro para bem receber os Leões e 
Domadoras do Distrito. Um destaque especial para a incansável CaL Eliane Amorim, talvez a maior responsável 
pela bela recepção. 

Gostei muito de ver uma Niterói moderna e movimentada. 

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
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“Eu sou a sua oportunidade. Estou batendo à sua porta. Quero ser adotada... O que lhes ofereço é repleto de 
oportunidades extraordinárias de serviço humanitário.”

“Apelo para vocês, Leões, vocês que podem ver, vocês que podem ouvir, vocês que são fortes, corajosos e 
bondosos.

Vocês se tornarão os Paladinos dos Cegos na cruzada contra a escuridão?” (Hellen Keller)

A missão de SERVIR  representa a essência do Leonismo.  A maior evidência deste serviço é o trabalho 
desenvolvido pela Fundação Lions Internacional, servindo a humanidade de forma efi ciente e efi caz.

Desde 1968, LCIF tem oferecido fi nanciamento na forma de subsídios para ajudar os Lions clubes e distritos 
a desenvolver projetos humanitários que não podem ser suportados pelos próprios Leões.

Completados 40 anos de história, LCIF atingiu um período de transformação. O sucesso e o trabalho 
extraordinário oferecido pelos programas humanitários aumentaram ainda mais o impacto do trabalho de LCIF 
na esfera mundial.

Afi nal, todos compreendem que existe a necessidade de mais serviços humanitários, os quais somente 
podem ser realizados pelos Leões, através de LCIF.

Inúmeras novas oportunidades para servir estão presentes todos os dias. Há que se determinar para quais os 
Leões estão melhor equipados para servir; quais as iniciativas que verdadeiramente inspiram e apóiam milhares 
de Leões ao redor do mundo.

As respostas permitem um plano consistente com as prioridades de fi nanciamento dos Leões do mundo e 
com as necessidades daqueles a quem esperamos servir.

Nos dias atuais da globalização, o futuro do Lions está nas mãos daqueles Associados que desejam servir sua 
comunidade em nível local e mundial, impactando e revitalizando a marca Lions.

LCIF, os Leões e os serviços extraordinários que oferecem estão em evidência. LCIF já procurou melhorar 
vidas, seja construindo uma nova escola ou oferecendo cirurgias de catarata para os carentes, mas, com a 
expansão, surgem novas oportunidades de serviço.

Uma fundação mais poderosa, comprometida com uma missão básica, tem o poder de transformar todos os 
aspectos do Leonismo, desde o aumento de Associados até os métodos usados pelos Leões para SERVIR!.

        
IN “RUGIDO VIRTUAL” - LC DE COLATINA-ES

LCIF - NOSSA FUNDAÇÃO - UM ORGULHO PARA TODOS NÓS

XVII CONVENÇÃO DO DISTRITO LC-11
A bela e aconchegante cidade montanhosa de Santa Tereza, sediará nossa próxima Convenção Distrital, 

reunindo dirigentes leonísticos, Delegados credenciados e Leões e Domadoras dos 49 Clubes de nosso Distrito, 
nos dias 8,9 e 10 de abril.

O grande anfi trião é o casal  Governador, CL  Jovelino Venturim  e sua Companheira Sandra. O Orador 
Ofi cial da Convenção é o ex-Diretor Internacional CL Edisson Karnopp. O Patrono é o CL Danilo Edison Duarte 
e o Diretor Geral é o CL Gregório Rocha Venturim.

A abertura Ofi cial e festiva da Convenção assim como os demais eventos terão por local o Parque de 
Exposições e Eventos “Frei Estevão Eugênio Corteletti, localizado na rua Virgilio Germano Bassetti, s/nº - Bairro 
Dois Pinhediros. 

Nesta Convenção serão eleitos os novos dirigentes para o AL 16/17 que se inicia no dia 1º de  julho deste 
ano. As eleições serão no domingo, dia 10, na parte da manhã. Os Clubes devem indicar seus Delegados que 
serão credenciados durante a Convenção. Cada Clube pode indicar 1 DELEGADO para cada 10 associados 
ativos ou fração igual a 5 ou mais associados. Assim, um Clube com 26 associados, por exemplo, deverá indicar 
3 DELEGADOS. 

Se o Delegado indicado pelo Clube não procurar se credenciar durante a Convenção, NÃO PODERÁ VOTAR. 

Eis os candidatos:
Candidato a Governador: CL José Rodrigues dos Santos - LC São Pedro da Aldeia-RJ
Candidato a 1º Vice-Governador: CL Zoé Antonio Donati - LC de Aracruz-ES
Candidato a 2º Vice-Governador: CL Edson Francis da Silva Souza - LC Itaperuna--RJ

Nosso Distrito pretende lançar candidato  próprio para concorrer ao cargo de Presidente do Conselho de 
Governadores  do Distrito Múltiplo LC. O candidato do Distrito será escolhido mediante votação também 
durante a XVII Convenção. A homologação dos candidatos a candidato ocorrerá na 4ª Reunião do Conselho 
Distrital que estará acontecendo na sexta-feira, dia 8, à tarde, no mesmo local da Convenção
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PUBLICAÇÕES VIRTUAIS – recebidas de 09  de  outubro a 10º de março de 2016
“O RUGIDO VIRTUAL” - LC Colatina-Centro- ES - LC-11 -Edição nº 7 - set/15-nov/15/dez/15- jan/16 - fev/16
“O LEÃO DE AÇO” - LC de João Monlevade Sobral- MG- LC-12 - set/out/15 - nov/dez/15
“O LEÃO DO VALE” - LC João Monlevade -Centro- MG - LC-12 - out/15 - nov/15-dez/15- jan/16 - fev/16
“O LEÃO DE PAZ” - LC Duque de Caxias - RJ - LC-1 - julho/setembro/15
“LIONS EM AÇÃO” - Publicação mensal do Distrito LD-6 - outubro de 2015.
‘LIBERDADE EM DESTAQUE” -  LC Ipatinga-Liberdade-MG - LC-11 - out/dez/15
“O RUGIDO VIRTUAL”- Informativo do Distrito LD-1 -  - edição nº 176 - nov/15
“ CENTRO-AVANTE” - LC Recife-Centro - LA-3 - agosto/setembro/15- out/nov/15- -dez/15-jan-16
“A VOZ DO LEÃO” - LC Ribeirão Preto Centro-SP - LC-6 - julho/setembro/15 - out/dez/15
“O DENTE DO LEÃO”- LC Fortaleza Tiradentes- CE - LA-4 - agosto/15 - set/15 - out/15- nov/15- dez/15 - jan/16.
“O LEÃO DA CANTAREIRA” - LC São Paulo-Tremembé-SP - LC-2 - julho/agosto-set/out/15 - nov/dez/15
“O LEÃO DO OESTE PAULISTA” - LC de Presidente Venceslau-SP - LB-1 - set/out/15
“ LEÃO CAPOEIRISTA“ - LC  de Salvador-Sudoeste-BA - LA-2 - Set/out/15 - nov/dez/15
“A VOZ DO LEÃO” - LC Ribeiro Preto-Centro-SP - LC-6 - out/dez/15
“FRANCA LEONÍSTICA” - LC Franca-Centro-SP - LC-6 - nov/dez/15
“O CARIOCA” - LC Rio de Janeiro-Carioca- RJ - LC-1 - nov/dez/15

PUBLICAÇÕES RECEBIDAS – de 09 de outubro de 2015   1º de março de 2016
REVISTA “LION” - setembro/outubro -  edições  92 e 93. 
“O CARIOCA” - LC Rio de Janeiro Carioca- RJ - LC-1 - set/out/15
“O LEÃO DE MARIA CHICA” - LC de Penápolis-SP - LC-8 -outubro/15 - nov/15 - dez/15 - jan/16
“O LEÃO DE AÇO” - LC de João Monlevade Sobral-MG - LC-12 -set/out/15- nov/dez/15
“O LEÃO BARRA LIMPA” - LC de Conchas-SP - LC-3 - out/dez/15- edição nº  268
“LEÃO DE CATAGUAZES” - LC de Cataguazes-MG - LC-12 - setembro/15 - outubro/15 - nov-dez/15
“”O LEÃO DO JARDIM” - LC Recife-Jardim São Paulo-PE - LA-3 - novembro/15 - janeiro/16
“LEÃO BOTOCUDO” - LC de Botucatu-SP - LC-3 -- out/dez/15
“LEÃO DO MUCURI” - LC de Nanuque-Sobral- MG - LC-12 - agosto/15
“ O CANAVIAL” - LC  de Teotonio Vilela-AL - LA-3 -dezembro/15 - janeiro/16
“A VOZ DO LEÃO” - LC de Ribeirão Preto-Centro-SP - LC-6 - julho/set/15 - out/dez/15
“CENTRO-AVANTE” - LC Recife-Centro-PE - LA-3 - agosto/set/15  - out/nov/15
“O LEÃO COMPRIDO” - LC Rio de Janeiro - Rio Comprido- RJ - LC-1 - set/out/15 - nov/dez/15 - jan/fev/16
“O DENTE DO LEÃO” - LC Fortaleza Tiradentes-CE - LA- 4 -agosto/set/out/15 - nov/15- 
“LEÃO PINHEIRENSE” - LC de Pinheiros-ES - LC-11 - Edição comemorativa do 30º aniversário.
“O LEÃO DO OESTE PAULISTA” - LC de Pres. Venceslau-SP - LB-1 - nov/dez/15

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
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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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TROVAS ESCOLHIDAS 
Minha casa é sem paredes,
sem telhados, sem lambris...
Não tem camas, não tem redes,
mesmo assim eu sou feliz

Amor que se desvirtua
depois se torna franzino;
-é como noite sem lua,
-é como igreja sem sino

O Sol tem ares de pranto,
na tarde que morre agora,
pois sempre existe um encanto,
no doce olhar de quem chora.
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EFEMÉRIDESANIVERSARIANTES
NOVEMBRO
01 - Dia de Todos os Santos 
02 - Dia de Finados 
04 - Dia dos Escoteiros do Brasil 
05- Dia do Cinema e da Cultura
08 - Dia do Urbanismo 
13 - Dia do Cego 
14 - Dia Nacional da 
Alfabetização
15 - 126º aniversário 
da Proclamação da 
República(1889)
19 -  Dia da Bandeira
22 - Dia do Livro 
25 - Dia Nacional de Ação de 
Graças (4ª quinta-feira)
27 - Dia da Infância
28 - Dia do Soldado 
Desconhecido

DEZEMBRO
01 - Dia do Imigrante  
02 - Dia Nacional do Samba 
02 - Dia Panamericano da 
Saúde 
04 - Dia Mundial da 
Propaganda
08 - Dia de Nossa Senhora da 
Conceição
08 - Dia Nacional da Família 
08 - Dia da Justiça
09 - Dia do Fonoaudiólogo
10-   Aniversário da Declaração 
Universal dos Direitos  do 
Homem (1948)
11    Dia Engenheiro
11 - Dia do Agrimensor 
11 -  Dia do Arquiteto
13 - Dia do Marinheiro
15 - Dia do Jornaleiro 
16 - Dia do Reservista 
19 - Dia do Teatro 
21 - Dia do Atleta
22 - Início do Verão
25 - NATAL 
28 - Dia da Marinha Mercante
28 - Dia do Salva-Vidas
31 - REVEILLON

NOVEMBRO
01 - CL Fassarella     3521-0626 
05 - CL Jailton     3521-6792
05 - Domadora Glória Lopes   3522-3914
13 - Domadora Fátima Lopes   3522-7153
17 - CL Paulo Brunoro   3522-6973
17 - CL Paulo Carvalho   3522-4579
21 - CaL Cecília Simonato   3522-3607
  
DEZEMBRO
07 - CL Fabiano Rezende     3522-6840
19 -  CL José Ozório   522-3304
19 - Domadora  Eloisa    3522-4608
25 - CaL Marilda     3522-1378
29 - CL David    3522-3590
29 - CL Volmar     3522-7153

JANEIRO
06 - Arlindo Canal
14 - Domadora Ineyde
20 - CaL Marlene Valiati
21 - Domadora Sirley
25 - CL Zanon
25 - Domadora Ermelinda

FEVEREIRO
01 - Domadora Fátima Carari
01 - Domadora Tereza Brito
04 - CL Eliomar
12 - CaL Andrea
13 - CL Elton Malheiros
26 - CL Antonio Horácio
27 - Domadora Dilma

JANEIRO
01 -Início do Novo Ano - 
Fraternidade Universal
01 - Dia do Município
04 - Dia da Abreugrafi a
05 - Dia da criação da 1ª 
tipografi a no Brasil
06 - Dia de Santos Reis
08 - Dia do Fotógrafo e da 
Fotografi a
09 - Dia do Fico (1822)
13 - Dia do Leonismo
13 - Aniversário de Melvin 
Jones (1879)
14 - Dia do Enfermo
20 - Dia do Farmacêutico
20 - 451º aniversário de 
fundação da cidade do RJ
20 - Dia de São Sebastião
24 - Dia do Jornalista
24 - Dia do Aposentado
24 - Dia da Constituição
25 - 462º aniversário de 
fundação da cidade de São 
Paulo
25 - Dia do Carteiro
28- 208º aniversário da 
Abertura dos Portos (1808)
30 - Dia do Portuário

FEVEREIRO
02 - Dia de Iemanjá
02 - Dia do Agente Fiscal
03 - O Leonismo chega à 
India (1956)
05 - Dia do Datiloscopista
07 - Dia do Gráfi co
10 - Dia do Atleta Profi ssional
11 - Dia d Criação da Casa da 
Moeda - Brasil
13 - Dia da criação do IBGE
16 - Dia do Repórter
18 - Dia da Indústria
21 - Dia da Tomada de Monte 
Castelo -2ª Guerra Mundial 
(1945)
21 - Dia do Rotariano

NATAL 
O sino da minha aldeia,
Dolente na tarde calma,
Cada tua badalada
Soa dentro de minha alma.

E é tão lento o teu soar,
Tão como triste da vida,
Que já a primeira pancada
Tem o som de repetida.

Por mais que me tanjas perto
Quando passo, sempre errante,
És para mim como um sonho.
Soas-me na alma distante.

A cada pancada tua,
Vibrante no céu aberto,
Sinto mais longe o passado,
Sinto a saudade mais perto.

Fernando Pessoa
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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. .

INSTRUÇÃO LEONÍSTICA
  COMO PARTICIPAR DO CENTENÁRIO DE LIONS INTERNACIONAL
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

- que as expressões  “Presidente de Divisão” e “Presidente de Região” foram substituídas por 
COORDENADOR DE DIVISÃO E COORDENADOR DE REGIÃO?  

- que o Papa Francisco é o primeiro Papa nascido no continente americano,  o primeiro 
Papa não europeu em 1200 anos, o primeiro Papa latino americano  e o primeiro Papa jesuíta 
da  História?

-Que a tiragem da Revista LION atinge a marca de quase DOZE MIL exemplares, impressos e expedidos 
de 2 em 2 meses?

- que o lema do atual  Governador do Distrito LC-11 é “Companheirismo, Serviço e Comunicação?”
- Que no fi nal de fevereiro o Governador Jovelino reuniu seu Gabinete e Itaperuna?
- Que pela primeira vez a cidade de Santa Tereza, terra dos colibris, sediará uma Convenção Distrital? 
- Que Vitória sediou, em fevereiro,  a 2ª Reunião do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LC, 

presidido pela CaL Vilma Raid Fernandes?

VOCÊ SABIA?

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
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EXPEDIENTE
‘‘Leão do Itabira’’

RIA, NEM QUE SEJA 

PARA  AGRADAR  

AO EDITOR!!!

O psicólogo fazia entrevista de emprego, então 
mandou entrar o primeiro candidato:
- O Sr. Pode contar até dez!
- Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, 

dois, um.
- Por que você contou de trás pra frente?
- É que eu trabalhava na Nasa!
- Sinto muito, mas está reprovado!
Entra o próximo:
- O senhor pode contar até dez, por favor!
- Um, três, cinco, sete, nove, dois, quatro, seis, 

oito, dez!
- Por que você contou primeiro os ímpares e 

depois os pares?
- Porque eu trabalhava como carteiro.
- Sinto muito, está reprovado!
Entra o próximo:
- Antes de começarmos, me diga uma coisa, o 

que o senhor fazia no emprego anterior.
- Era funcionário público!
- Ok! O senhor pode contar até dez?
- É claro! Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 

oito, nove, dez, valete, dama, rei e ás.

- Doutor, tenho tendências suicidas. O que 
devo fazer?
- Em primeiro lugar, pague a consulta.

Uma mulher extremamente atraente chega a 
um banco e diz ao atendente:
- Preciso falar com o gerente... Será que ele 

pode me atender?
- Claro minha senhora, ele está sempre 

disposto a atender mulheres bonitas, respondeu 
o atendente.
- Então diga a ele que sua esposa está aqui...

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

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

NEM SEMPRE É O QUE PARECE SER

NO CONSULTÓRIO

CORTESIA


