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 Iniciamos o segundo semestre do AL 2019/2020 com muita expectativa e repleto de desafios, porém, já 
no início de janeiro fomos surpreendidos por uma situação até então inimaginável, a proliferação do COVID 19.
 Diante dos fatos, prevemos duas situações: A primeira delas, a necessidade de preservar a vida, e a 
segunda, o impacto econômico que a situação iria causar.
 A primeira atitude foi suspender nossas reuniões, e nossas atividades que pudessem proporcionar 
aglomerado de pessoas, como o Clube do Livro, o Mutirão da Saúde e a Noite do Companheirismo. Inclusive, 
seguindo a determinação das autoridades, Federal, Estadual e Municipal, assim como dos profissionais da 
saúde, vimos a Governadoria do Distrito LC -6, cancelar a realização da XXI Convenção Distrital, que seria 
realizada em nossas cidade nos dia 25 e 26 de abril de 2020, optando acertadamente, pela realização através 
de outros meios, diferentemente dos tradicionais. 
 Visando o planejamento das atividades, e ainda a aproximação e fortalecimento do Companheirismo, 
passamos a realizar nossas reuniões através do aplicativo WhatsApp.
 A segunda atitude, como não poderia deixar de ser, foi Servir ao Próximo, através de meios que não 
causasse danos à saúde, e atendesse a necessidade da nossa comunidade brodowskiana.
 Realizamos campanha educativa de combate ao COVID 19, através de ampla divulgação em carro de 
som pelas ruas de Brodowski, ainda, orientações de prevenção através de aplicativos virtuais.
 Iniciamos algumas campanhas, com o objetivo de suprir a necessidade dos profissionais da saúde e da 
população com os EPIs (Equipamento de Proteção Individual), que foram: Implantação de uma plataforma de 
doações virtuais, através do aplicativo “vaka”, o contato com empresários e possíveis doadores, e ainda, outras 
formas que virão a ser implantadas, após discussão e aprovação dos associados.
 Seguindo todas as normas de segurança, como distancia, uso de mascaras, e luvas, iniciamos também, 
a coleta de gêneros alimentícios, produtos de higiene pessoal, e produtos de limpeza, o que nos proporcionou o 
recebimento de aproximadamente 1 tonelada desses produtos, através de doações individuais, e a 
colaboração dos seguintes estabelecimentos: André Supermercado, Supermercado 3 Jota, Supermercado 
Cristal e Supermercado Ponto Certo (loja 1 e Loja 2).
 Iniciamos também, a destinação desses produtos, através da doação para a Associação São Vicente de 
Paula (Vicentinos), e algumas outras famílias.
 Outras atividades visando o fornecimento de EPIs e alimentos virão, e serão divulgadas no momento 
oportuno.
 Aproveito para agradecer indistintamente todos os Companheiros, Domadoras e Castores do Lions 
Clube Brodowski, que, sem medir esforços, cada um da sua maneira, seja saindo as ruas, ou em suas casas 
através do telefone ou aplicativos de internet, deram o melhor de si, para que fossem alcançados os objetivos 
das campanhas que foram desenvolvidas.

Juntos Servimos Mais e Melhor... É o Lions Clube Brodowski a 43 anos praticando a Arte de Servir! 

CLMJ CÉSAR GULLO / DM REGINA CÉLIA

Mensagem do Presidente

PRESIDENTE AL 2019/2020
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encurtador.com.br/ksGMQVeja mais em 
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 Diante da grave situação em que o pais ( e o mundo todo ) 
vem atravessando com a pandemia do corona virus, onde 
está proibido a circulação publica, o comércio e industria com 
as portas fechadas, e os clubes proibidos de realizarem 
reuniões para evitar aglomeração, o LIONS CLUBE DE 
BRODOWSKI, através da iniciativa do Presidente CLMJ 
CÉSAR GULLO,  iniciou a partir da 3a. feira, dia 24 de março 
de 2020, REUNIÕES  VIRTUAIS, através do GRUPO LIONS 
BRODOWSKI do WHATSAAP, cuja finalidade foi manter a 
dinamica do LIONS em suas iniciativas, e também como uma 
maneira de ajudar o relacionamento dos associados, que 
estão todos em quarentena em suas residências.

 As reuniões virtuais tem sido um sucesso, com a participação de praticamente todos os associados do 
clue, e o protocolo  seguido à risca, com cada pasta apresentando o que vem sendo feito, e as providencias 
no cancelamento de tudo que já estava marcado para a realização da convenção do LC-6 e no final é feita  
uma oração para que Deus dê uma luz aos nossos infectologistas, cientistas e autoridades na busca de uma 
solução para o momento em que vivemos.

 Inclusive, recebeu-se nestas reuniões virtuais, mensagens  do CLMJPDG MANOEL MESSIAS DE 
MELLO, do LC BAURU BELA VISTA, que seria o orador da 21a. CONVENÇÃO que seria realizada em 
Brodowski,, CL CLAUDECIR DE ASSIS GONÇALVES DA SILVA, do LC SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SUL e 
CaLMJ DENISE , da Revista LION SUDEESTE. 

 As reuniões virtuais continuarão, toda 3a. feira, a partir das 20 h,  e o Presidente está de parabéns por 
esta iniciativa, que procura manter a vida e motivação de todos, bem como continuar mantendo o 
relacionamento, mesmo que à distancia, de todos os companheiros. As campanhas assistenciais continuam 
sendo feitas com muito empenho, tomando-se nelas o cuidado necessário para proteção contra o virus.

 Fica aqui também a sugestão para que outros LIONS CLUBES façam esta REUNIÃO VIRTUAL que é 
uma maneira saudavel de manter o elo entre os companheiros e de manter o LIONS vivo e atuante.  

REUNIÕES VIRTUAIS 

oradores do Asilo Lar da Fraternidade 

MAristófanes Prudente Corrêa, receberam 
2 cadeiras de banho doadas pelo Lions 

Clube Brodowski,   adquiridas através da coleta 
de lacres de latinhas e tampinhas plásticas. 
Muitos outros equipamento de locomoção foram 
cedidos, em forma de empréstitmo, para diversos 
moradores  de cidade, bem como foram 
atendidos outras solicitações, como cestas 
básicas, medicamentos, óculos e outros. 
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Prezado Leão,
Enquanto o mundo trabalha coletivamente para conter a

disseminação do coronavírus (COVID- 19), comunidades de
todo o mundo são bastante afetadas. Embora essa pandemia
nos conecte, há também outra coisa que nos conecta - fazer

parte de uma comunidade global de Leões.
Sabemos que estes são tempos difíceis para muitos.

Para aqueles que precisam cuidar da sua saúde ou da saúde 
de

entes queridos, essa é a prioridade número um.Para aqueles
que estão fazendo sua parte, ficando perto de casa durante a
quarentena ou fazendo distanciamento social, isso já basta
para criar um conjunto próprio de desafios.Que lhe sirva um

pouco de consolo saber que, durante esse período, LCIF está
presente. LCIF está dando prioridade a considerar apoio com

subsídios de emergência a regiões com taxas extremas de
casos confirmados de COVID-19. O foco desses subsídios é

tratar as necessidades existentes nos sistemas locais de
gestão médica e de emergências que estejam coordenando

esforços com as diretrizes da Organização Mundial da Saúde
(OMS) e dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças

(CDC). As doações a LCIF para nossa resposta ao COVID-19
estão sendo aceitas por meio do Fundo Geral para Socorro às

Vítimas de Catástrofes de LCIF.Com tudo isso que está
acontecendo no mundo, eu gostaria nesta edição do meu
Boletim eletrônico lhe dar uma folga de todas as notícias e 

nos
unir. Reunimos nele histórias de LCIF que mostram pessoas
que possam ter se sentido desamparadas ou frustradas, com

problemas sem soluções ... como muitos de nós estão
sentindo hoje.

No entanto, por causa de LCIF, a sua Fundação, as
histórias transmitem uma coisa: esperança.

E a minha esperança é que você ache essas histórias tão
inspiradoras quanto eu as achei e que elas o motivem a servir

quando for a hora. Como presidente do Conselho de LCIF,
gostaria de aproveitar esta oportunidade para incentivar todos
vocês a permanecerem conectados com seus companheiros

Leões.
Cuide-se, espero voltar a me conectar novamente com
você e a comunidade Leonística por meio do serviço.

Com afeto
Gudrun Yngvadottir

Presidente do Conselho de Curadores da Fundação de 
Lions Clubs

Companheiros(as),

 Estamos passando por um ano totalmente 
diferente, distanciados das pessoas que amamos, 
dos amigos e dos nossos clubes de serviço. 
Portanto, neste momento, nós como voluntários 
p rec i samos  es ta r  p resen tes  em nossas 
comunidades,  a f im de atender as reais 
necessidades de cada localidade.
 Vamos ficar atentos e fazer o possível para 
atender aqueles que estão necessitando, mesmo 
em casa podemos servir e acalentar muitas pessoas 
que se encontram em estado de vulnerabilidade. 
 Como exemplo, cito o Lions Clube de Garça, 
que sábado, sabendo do cancelamento da 'Festa da 
Cerejeiras", o presidente vendo que tínhamos 
guardado mais de uma centena de hambúrguer 
resolveu fazer quase 200 sanduíches X-Burger. 
Alguns CCLL foram e fizeram os sanduiches e 
outros CCLL foram distribuir numa comunidade 
carente; ontem, domingo, o Lions Universitário, 
reuniu-se virtualmente e resolveu fazer duas 
campanhas, a primeira arrecadação de produtos de 
higiene pessoal (pasta de dentes/escova de dentes 
e sabonete) e a outra o "PF DO LIONS" (prato feito 
do Lions) que consiste em solicitar a doação de uma 
marmita no domingo, solicitando que a família 
"coloque mais água no feijão" e possa ajudar o 
próximo com um prato, que será distribuído a 
embalagem e depois passaremos recolhendo.
 Portanto, sejamos criativos nessa época, a 
população de risco e pobre agradece de coração.
 Voltemos a realizar as nossas reuniões 
"virtualmente", pois como diz o ditado "a brasa 
longe do braseiro se apaga", afinal, um Leão 
está presente onde existe uma necessidade.
 Faça parte do time solidário do Lions Clube, 
doe roupas, Kit higiene, cesta básica de alimentos, 
confeccione máscaras de proteção, auxilie os 
idosos nas compras, as crianças com os estudos ou 
simplesmente ligue para alguém que está sozinho e 
precisa de uma palavra amiga. Entre em campo. 

Aqui, o craque é você! 

 DG LC8 - CLMJ Luiz Gonzaga Conessa e Janete 
Aranha Conessa. 20/04/2020

Isto é leonismo !!!

O Governador Luiz Gonzaga Conessa foi eleito 2º Vice-Governador 
em Bastos/2017; eleito 1º Vice-Governador em Araçatuba 2018; 

eleito Governador na XX Convenção Distrital em Lins 2019, sendo 
empossado 102ª Convenção Internacional em Milão, pelo Presidente 

Internacional Jung-YolChoi, que tem como lema “A diversidade 
transpõe todas as barreiras.

É companheiro de Melvin Jones, mas acima de tudo simplesmente 
Leão!
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 Na manhã ensolarada de 14/02/2020, 6a. feira, foi inaugurada a revitalização da BIBLIOTECA PROF. 
ORLANDO ARANTES CARVALHO, com a presença maciça de autoridades, escolas, e também Do LIONS 
CLUBE DE BRODOWSKI. O cerimonial foi feito pela Secretaria da Cultura, AURELIANA DA SILVA.
 Fica também a homenagem do LIONS CLUBE DE BRODOWSKI a este professor que foi um icone 
na educação, e que teve um de seus filhos como Presidente do Lions Clube de Brodowski,  no AL 
1986/1987, o saudoso MARCUS ORLANDO ARANTES CARVALHO, falecido no dia 17 de junho de 2.009.
 

LC Brodowski, 
juntamente com a 

família do 
homenageado, Prof. 

Orlando Arantes 
Carvalho: O filho José 

Antonio, a nora Cleire e 
a bisneta Isabela.

BIBLIOTECA PROF. ORLANDO A. CARVALHO

Mensagem do Coordenador da 21ª Convenção do Distrito Lc6

  O Lions Clube de Brodowski quando recebeu o convite para sediar a 21ª Convenção do Distrito LC6, 
sentiu-se muito honrado pela confiança do CLMJ Governador em nós.
 Sabíamos que seria um trabalho árduo, mas, em nenhum momento pensamos em recusar tal pedido. 
Posteriormente me senti mais honrado em ser convidado pelo CLMJ Presidente Cesar Gullo para ser 
coordenador da convenção. De pronto, começamos os trabalhos, dividindo comigo a coordenação estava o 
CLMJ José Emílio Reato. 
Conversamos muito do trabalho a ser feito, reuniões 2 ou 3 vezes na semana, estava tudo encaminhado: 
camisetas, brindes, buffet para o almoço, local para plenário, reunião do Governador, Noite do Companheirismo, 
palco, mesas e som. Quando começou a pandemia, seguindo a ordem de segurança o Governador foi obrigado 
a cancelar. Foi um golpe para nós, um balde água fria, já que todos vinham muito motivados.
  No entanto, entendemos que foi para um bem maior. O Lions Clube de Brodowski está e estará sempre à 
disposição da Governadoria, sabendo que podem contar com nosso clube. Somos 18 CCLL e 17 DDMM, talvez 
um número reduzido, mas em se tratando de trabalho e disposição, essa turma está de parabéns. 
Esperamos ser agraciados com a nova Convenção e com toda a certeza o Distrito pode contar conosco, CCLLL, 
DDMM e Castores, estamos sempre à disposição para ajudar a valorizar a família Leonística e alavancar o 
Leonismo em sua essência de servir, servindo desinteressadamente. 
                                            Leonisticamente, 

CLMJ José Luis Suarez Pugnoli 
Coordenador e Tesoureiro da 21ª Convenção do Distrito LC6 Tesoureiro

Diretor do GST - AL 2019/2020
LC BRODOWSKI
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Este era para ser um editorial especial, nesta que seria a edição 
referente a 21ª. Convenção Distrital do LC-6, nos dias 25 e 26 de abril de 2.020, 
em Brodowski, neste ano em que o LIONS CLUBE DE BRODOWSKI 
completou 43 anos de fundação. Durante este período, patrocinou 4 Reuniões 
do Gabinete Distrital, em novembro de 1.980 (quando recebemos mais de 800 
pessoas, na Governadoria do saudoso CL LUIZ CARLOS CARDOSO DO 
PRADO, de Votuporanga); em novembro de 1.995, (saudoso CL ALTAIR 
RIBEIRO DA SILVA, de IGARAPAVA; em novembro de 2.005 (saudoso CL 
MAURICIO BRANDÃO DE VILHENA, de TANABI  e em novembro/ 2.012 ( CL 
JOSÉ GUEIA MAS, de NHANDEARA). 

No entanto, desde fevereiro/2020, o BRASIL e o mundo inteiro começou a viver uma PANDEMIA, em 
virtude do CORONA VIRUS (COVID 19), que se espalhou rapidamente, e vem ceifando a vida de milhares de 
pessoas, deixando o mundo perplexo na busca de um medicamento/vacina que possa eliminar este vírus. E 
então, o Brasil inteiro passou por um momento delicado, havendo um distanciamento social, e a paralização de 
nossa comércio, indústria, e diante desta incerteza, sabiamente, a ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE LIONS 
CLUBES, atendendo à Organização Mundial da Saúde, pediu a suspensão temporária de todas as atividades 
leonísticas, tanto convenção,  reuniões, visitas e como ações que envolvessem aglomeração de pessoas. 

O nosso Governador CLMJ GUSTAVO JOSÉ GIL DE ALMEIDA / CaLM MARIA, que vem trabalhando 
ativamente desde a sua posse, GERANDO DIGNIDADE e TRANSMITINDO IGUALDADE, compreendeu a 
extrema necessidade desta suspensão, e que esperava o momento maior do distrito, que é a CONVENÇÃO e a 
eleição dos novos dirigentes, e vem através das redes sociais, da internet, conclamando todos os CCLL, CCaLL, 
Domadoras e Leos a ficarem atentos às determinações do nosso Ministério da Saúde, dos prefeitos de cada 
cidade, para que continuem neste isolamento social, e feliz em ver que tantos clubes e Leos Clubes continuam 
achando maneiras de ajudarem àqueles que passaram a viver de incertezas, perdendo empregos, não tendo 
pagamento para sustento de suas famílias, e além das ações e prevenção e orientação, também contribuem com 
mantimentos, medicamentos e tantos outros modos de ajudarem estes que estão sendo os mais prejudicados 
com esta PANDEMIA. 

   Deixamos aqui aquele abraço, aquele agradecimento a todos que certamente estariam em 
Brodowski, e neste abraço, mesmo que virtual e à distância, que será dado em breve, e muito mais fortalecidos 
neste ideal de SERVIR DESINTERESSADAMENTE, provando que todos estão imbuídos deste verdadeiro 
sentido do NÓS SERVIMOS. 

Haveremos, junto com todo o Brasil e todo o mundo, de eliminar este mal terrível que é o COVID 19, e 
quanto tudo voltar à normalidade, o que esperamos seja breve, estaremos mais unidos, mais imbuídos de 
solidariedade e sabendo que temos que andar todos juntos, de mãos dadas, diminuindo tudo aquilo que separava 
as pessoas, seja na distribuição de renda, da valorização da amizade, do convívio social e familiar.

Distrito LC-6, continuemos nesta luta com a certeza de que a vitória virá e nos fará mais fortes ainda, para 
podermos estar sempre juntos, GERANDO DIGNIDADE e TRANSMITINDO IGUALDADE, pois o LC 
BRODOWSKI sempre teve desde a sua fundação A ARTE DE SERVIR.  

CLMJP ANTONIO DOUGLAS ZAPOLLA / DM TARCILIA
Assessor de Tecnologia e Informação

    LIONS CLUBE DE BRODOWSKI 
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FAÇA DA SOLIDARIEDADE O SEU LEMA, POIS ALÉM DE CUIDARMOS DE 
NÓS MESMOS, PODEMOS MUDAR A VIDA DE OUTROS

No dia 30/04, véspera de feriado, Brodowski viveu momentos mágicos 
com a realização da LIVE SOLIDÁRIA, promovida pelos Amigos do 

Lions Brodowski, em prol do Lions Clube Brodowski. Foram pouco mais 
de 4 horas de muita música boa, e principalmente MUITA 

SOLIDARIEDADE.
Foram dias de muito trabalho, na sua preparação, e no dia, 

principalmente por parte dos produtores e equipe de apoio, que 
destacaremos a seguir, e hoje, com muita alegria, podemos dizer que os 

objetivos foram alcançados.
O objetivo principal, foi o recebimento de EPIs (Equipamentos de 

Proteção Individual), entre eles, mascaras, protetores faciais, toucas, 
luvas, aventais, álcool em gel e outros, porem houve outras doações 

também, que foram muito bem vindas.
Destacamos ainda, todos os cuidados tomados, seguindo as orientações das autoridades Federal, 

Estadual e Municipal, além de organizações e profissionais da área da saúde. Entre esses cuidados, o 
número reduzido de presente, estando apenas o necessário. A observação da distância entre as 

pessoas, a higienização das mãos a todo instante com água e sabão, e depois a utilização de álcool gel, 
e a utilização de mascaras.

Foi motivo de muita alegria, constatar em vários momentos, mais de 7 mil pessoas assistindo 
simultaneamente no Facebook e Youtube, alcançando os mais distantes rincões, como vários estados e 

inclusive outros países, como Portugal, Estados Unidos, Itália e Argentina.
Ao final, passamos a apurar as doações e busca-las, e o que mais encontramos, foi muito muito além 

dos bens materiais. Foram sorrisos... Palavras de Incentivos... Apoio... E muitas lágrimas de 
felicidades.    Segue a relação das doações:

Valores: R$ 7.380,00
Cestas Básicas: 113

Mascaras: 545 ; Álcool em Gel: 60 litros
1 Imagem Santa, 3 Chapéus, 1 botina escamada, 1 sapato Feminino, 2 bonés, 2 Cestas de Frutas e 30 

melancias.
Nos próximos dias, estaremos prestando conta da destinação dessas doações.

Gostaríamos ainda de agradecer a todos que colaboram com o evento, com a certeza de que cada um 
fez e doou o melhor de sí. Seja trabalhando, cantando, doando, incentivando, e o principal de tudo, 

enviando as energias mais positivas.

Relação de todos envolvidos:
ARTISTAS: Ricardo & Tiago, Newton & Carlos Henrique, Michael, Fabio Tavares & Fabrício, Larson 

Victor & Laercio, Inácio Alves, Robero Alves, Diunio César e Ronaldo Vasconcelos (Xavante).
EQUIPE DE APOIO: Sociedade Recreativa 22 de Agosto, TV Nova Imagem, Ponto Info, Fernando 
Grotti, Jair Rinaldi, Weber Lopes Ribeiro, Leonardo Benetti, Luciano Duarte da Silveira(Lizeu).

DOADORES: Sicoob Credicoonai, Supermercados 3 Jota, WP Construtora e Incorporadora, Ponto 
Info, Center Pãos, Grafcolor, Cronos Chopp, Empreiteira Irmãos Rodrigues, Projeto Painéis, Açougue 

do Armando, Dubom Presentes, Orca Representações, Blue Tower Centro Comercial, Nosso 
Supermercado, Açougue Boi Gordo, Drogaria Poupe Já, GNS Pneus, Golf Class, Farma Popular, Arq 
Mobile, Bode Bruto, Solemar, Rancho Cowtry, Puro Estilo, Cenáculo Artigos Religiosos, JJ Frutas, 

Espaço Verde, Leve Ingresso, CMEG Artefatos de Cimento, José Pedro Mantovani, Alexandre Reato, 
Mario Fabbri Junior, Leonardo Tomazela, CLMJP Antonio Douglas Zapolla, Osni Martins Junior, Tufif 
Bittar Neto, Lucas Leonardo Silvério, Marcio Borges, CL Gerson Monteverde, CLMJ Elves Sciarretta 

Carreira, Fatima Tavares Zanon, José Rubens Rodrigues(Preguinho), Rogério Cothéia, Iolanda 
Lusenti Gullo, Augusto Sciarretta Gullo, Geraldo Gullo, Mauro Grasso, Emanuela Rodrigues dos 

Santos, Leandro Arantes, Martinho Vasconcelos de Oliveira, Laercio Barbosa, Marcos Masson, Júlio 
Monteverde, Isaias Lopes, Renato Santos, Nilsa Masson, Marisa Barbosa, Grupo Os Mamados.

A todos vocês, a eterna gratidão do Lions Clube Brodowski.
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MARÇO  -  2020

01 - DM CARMEM LUCIA
02 - CLMJP CAETANO ADAMI NETO
03 - Cast. GABRIEL DE VICENTE  
20 - Cast. TACIANA PUGNOLI
20 - DM SHEILA SORIANI
30 - LUCINEIA RINALDI (Colab)

Lions Clube de Brodowski  SP

Utilidade Pública Lei Federal nº 5575, de 17/12/1960
Lei Municipal nº 472. de 17/4/1978
www.lionsclubedebrodowski.com.br
www.lionsclubedebrodowski.blogspot.com
Fundado em 09/fevereiro/1977
Carta Constitutiva : 23/02/1977 - C.N.P.J. nº 49.158.157/0001-39
Sede : CENTRO SOCIAL LIONS CLUBE:  Rua José Fabbri, nº 335
CEP 14340.000 - Brodowski-SP
Presidente AL 2019/2020 - CLMJ CESAR GULLO
Reuniões : 3as. Feiras  20h30min  Centro Social Lions Clube
Clube Padrinho : LIONS CLUBE DE BATATAIS
Leão Orientador : CL Sebastião Fernando Gomes (in mem)
Padrinhos Físicos : CL Idair Fantinatti e CL José Pupin Neto (in mem)
Distrito LC-6  - Região D - Divisão D-3  - Clube nº 033340

Boletim LEÃO DE BRODOWSKI
Registro no DM LC  CG nº 42 ( 15/2/2000)

Vencedor do 9º Concurso Nacional  AL 1982/1983
Promotor do 10º Concurso Nacional  AL 1983/1984

3º Colocado no 11º Concurso Nacional  AL 1984/1985
1º Colocado do Distrito L-17 no XIV Concurso Nacional  AL 1985/1986

Melhor boletim do L-17 : 81/82 ; 82/83 ; 83/84 ; 84/85 ; 85/86

EDITOR AL 2019/2020
CLMJP ANTONIO DOUGLAS ZAPOLLA 

Reg. Nº 310-LC  CNE
Rua General Carneiro, nº 664  Tel 016 99148-7497  

 Cel: 99148-7497
e-mail: fotodouglas33@gmail.com 

ABRIL /2020
09 - DM ANA ELISA 
11 - CL GERSON ELVIS
11 - CL RUI NILTON
16 - Cast. FERNANDA AGOSTINHO
19 - Cas. CL ALMIR / IEDA
 20 - CLMJ CÉSAR GULLO
 23 - Cat. WELBER DIAS
 25 - DM REGINA CÉLIA
 26 - DM ROSELI
30 - CLMJ ELVES  
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