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1a.	CÃOMINHADA	LIONS	DE	BRODOWSKI
Aconteceu no dia 04 de novembro/2018, numa manhã 

agradável, depois de um sábado chuvoso, na esplanada do 
MUSEU CASA DE PORTINARI, a 1ª. CÃOMINHADA DE 
BRODOWSKI, promovida pelo LIONS CLUBE DE 
BRODOWSKI, atualmente presidido por CLMJ NELSON 
AGOSTINHO. 

Contando com o apoio logístico da MAGNUS 
RAÇÕES, bem como do ISKE PESCA e MUSEU CASA DE 
PORTINARI, o evento foi um sucesso absoluto. 

As inscrições dos cães foram feitas antecipadamente, 
e toda ração arrecadada que rendeu aproximadamente 400 
kilos, foi doada para o CANIL ANJOS DE PATAS, que cuida 
dos cachorros abandonadas da cidade, e também lá estava 
presente com vários cães para que fossem adotados. 

A caminhada iniciou-se defronte o ISKE PESCA indo 
até as Praça Portinari, contando mais de 50 cães das mais 
diferentes raças, onde a animação feita por Jair Rinaldi 
contagiou a todos. 

A MAGNUS ofereceu diversos brindes aos que 
inscreveram seus cães, bem como distribuiu amostras de seus 
produtos a todos que lá se encontravam. O Lions ofereceu 
também alguns brindes e medalhas que marcaram o evento. 

Também aconteceu um show de adestramento dos 
cães da POLICIA MILITAR de Ribeirão Preto, que foi uma 
atração que encantou a todos, mostrando como os cães são 
obedientes e dotados de inteligência. 

Através da história os cães têm sido conhecidos como 
guardiões, protetores, e o mais importante: o melhor amigo do 
homem. O cachorro era o servo/soldado que guardava os 
adobes das tribos, protegendo-os de ataques surpresa. Seu 
aguçado faro e audição apurada ajudavam-no a alertar seu 
mestre sobre o perigo. Ele também provia assistência em 
caçadas e calor durante o inverno.

A medicina do cão inclui lealdade, confiança, 
nobreza, fidelidade, amor incondicional, energia feroz, 
proteção e serviço. Pessoas com esse guia geralmente ajudam 
os outros de qualquer forma e expressam um profundo 
entendimento e compaixão por aqueles ao redor. O cão serve 
de forma altruísta, nunca pedindo nada em troca. Ele é 
sensível e inteligente. Deste guia, podemos aprender o 
verdadeiro significado e amor incondicional e perdão. Dons 
psíquicos têm sido associados aos cães devido ao seu talento de 
entender e enfrentar energias que, por vezes, passam 
despercebidas às pessoas. Assim como outros animais, eles 
podem sentir se um terremoto está prestes a ocorrer e pode 
levar seus donos à segurança, mas apenas se confiarmos neles 
assim como eles confiam em nós.

Se o cão lhe contatou, ele pode estar dizendo que você 
é um bom protetor, sempre em busca de auxiliar aos outros. 
Talvez esteja lhe sendo mostrado que você é infinitamente 
devotado àqueles mais próximo e queridos por você, sentindo-
se contente ao servir e em estar lá sempre que necessário. Atos 
de amor e bondade são de longe mais significativos que coisas 
materiais.

Contudo, existe o risco de algumas pessoas tentarem 
tirar proveito de suas habilidades e boa natureza. O cão alerta 
que você deve sempre ser leal e verdadeiro consigo mesmo 
também. Ame a si mesmo, ao se respeitar e valorizar, você 
pode oferecer grande assistência àqueles que respeitam e 
valorizam o que lhes pode ser oferecido.

Por outro lado, isso pode significar que você precisa 
ser mais como o cão. Reflita sobre isso. Você precisa ser mais 
leal e verdadeiro com a família e amigos? E com você mesmo? 
Estude as características da raça de cão que se manifestou 
para você, ele é um caçador? Um guarda? Uma companhia ou 
é brincalhão? Todas essas características oferecem 
compreensão das qualidades que você necessita na sua vida. 

A personalidade de um cão frequentemente espelha a 
personalidade do dono. Se você tem um cachorro, ele estará 
constantemente lhe observando e à sua interação. Esse animal 
é capaz de antecipar o seu próximo movimento, servindo como 
um espelho de quem você realmente é. O cão é um ótimo 
professor para aqueles que desejam aprender. 

Foi realmente uma manhã de domingo das mais 
agradáveis. Gratificante ver como as pessoas que lá 
compareceram com seus “melhores” amigos demonstravam 
amor, carinho e cuidado com eles. 

O LIONS CLUBE DE BRODOWSKI que lá estava 
coordenando tudo agradece aos que colaboraram neste evento 
( MAGNUS, ISKE PESCA, MUSEU CASA DE PORTINARI, 
JAIR RINALDI E FRED, PERLA SOM, LUIS RODRIGO 
PIRES (de Rib Preto) e todos os integrantes do clube 
sentiram-se felizes em ver como as pessoas de Brodowski 
possuem amor pelos seus animais, e muito mais ainda, por ter 
ajudado o canil ANJOS DE PATAS, que cuida com tanto amor 
daqueles que não tiveram a sorte de serem adotados por uma 
família e vivem nas ruas. 

Veja todas as fotos do evento em 
:  www.encurtador.com.br/clFX3

http://www.encurtador.com.br/clFX3
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 Palestra Meio Ambiente.
Dia 23/10/2018

Local: EMEF Tiradentes.

      No dia 23 de outubro terça feira por inicativa 
do Lions Clube, foi realizada  uma excelente 
palestra ministrada pelo professor Antonio 
Mauro Alves, do Lions Clube de Franca 
Imperador, na Escola Tiradentes, sobre meio 
ambiente :  Tema Reciclagem do óleo de 
cozinha.
 
      Reunimos os alunos dos 5ºs anos que 
ficaram muito atentos e fizeram inúmeras 
perguntas. Antes havíamos feito com toda a 
escola a coleta do óleo usado, onde coletamos 
mais de 500 litros, que foi trocado por arroz e 
óleo brejeiro, para doarmos para famílias 
carentes da própria escola.

        Desde já, a EMEF TIRADENTES  
agradece a iniciativa do Lions Clube e deixa a n 
escola de portas abertas para mais projetos 
como este, que tanto colabora com a cidade e 
esclarece os alunos na preservação do  nosso 
meio ambiente, tão importante para uma vida 
saudável. 

 Após  a  pa les t ra ,  vá r i os  a lunos 
escreveram redações a respeito quew foram 
enviadas ao palestrante CL Mauro. 

                     DM Edléia Ruas Macêdo Reato.
                        Psicopedagoga
                        Especialista em Educação Inclusiva.

Flashes da 1a. Cãominhada Lions
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LC BRODOWSKI RECEBE VISITA DO COORDENADOR D-3

Na assembléia geral realizada no dia 13 de novembro, 3a. feira, no 
CENTRO SOCIAL LIONS CLUBE, o clube recebeu a visita fraternal do 
CL LUIZ FELIPPE RODRIGUES GUIMARÃES, atual Coordenador da 

Divisão D-3, associado do LC CAJURU.
O companheiro foi recebido com muita alegria por todos, e pode 

comprovar que o LC Brodowski vem cumprindo em dia, toda parte 
burocrática para com o Distrito LC-6 e para com Lions Internacional.
Ao final, deixou uma mensagem de otimismo, de trabalho e de sua 

dedicação, onde tem procurado cumprir fielmente as funções 
inerentes ao seu cargo, e afirmou que o verdadeiro leonismo deve ser 

apoiado na união, caracteristica do clube local, e que todo trabalho 
desinteressado deve estar voltado para a comunidade.

Após o encerramento do protocolo, cumprido fielmente como 
determina L.I., todos puderam se confraternizar em jantar oferecido 

pelo CLMJ NELSON AGOSTINHO, Presidente 2018/2019.

REGISTROS HISTÓRICOS
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NOITE DO COMPANHEIRISMO
Na noite de 10 de novembro, sábado, no CENTRO SOCIAL LIONS CLUBE, 

aconteceu mais uma tradicional NOITE DO COMPANHEIRISMO, e mesmo com a 
chuva, o evento foi bastante prestigiado pelos brodowskianos, onde além de 

concorrerem a diversos premios, a preços bem populares, receberam também 
o tradicional companheirismo dos leões e domadoras. O evento foi animado 
pelo já "famoso" JAIR RINALDI, que com seu carisma, competencia e veia 
musical contribuiu sobremaneira para que tudo fosse bastante animado.

Destaque-se a presença sempre marcante do querido casal CLMJ PDG 
MANOEL DA ROCHA FREITAS / MARIA CELIA, que é sempre bem recebida, e já 
se tornou há vários anos , presenças em todos os eventos do LC BRODOWSKI.

Ao final dos trabalhos, ainda sobrou resistencia e força para todos se 
confraternizarem e descobriu-se mais "talentos musicais", tendo o CL ALMIR 
SOARES RAMOS e o CL CESAR GULLO, se unido ao já tradicional Fagner " 

CLMJ EDINHO".

E nem bem havia terminado a NOITE DO COMPANHEIRSMO, os CCLL já 
estavam novamente mostrando suas garras, continuando como vem fazendo 
tradicionalmente todo domingo, na esplanada do SUPERMERCADO CRISTAL, 
com mais uma exposição do CLUBE DO LIVRO LIONS CLUBE, levando cultura 

e incentivo a leitura.

www.lionsclubedebrodowski/clubedolivrolionsbrodowski.html
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01 de novembro : Dia da Imprensa Leonística   
Em mais um dia primeiro de novembro, dedicado à Imprensa Leonística, aqui estamos 
“escrevendo”,.
A globalização, a internet, a facilidade dos boletins virtuais vem dominando este setor do 
leonismo. Hoje, poucos clubes ainda mantém os seus boletins impressos e divulgados em suas 
comunidades. Vários fatores contribuem para este arrefecimento da divulgação do Lions. Além 
das condições oferecidas pela internet, com sites, blogs, ppt, pdf, e não sei quantos arquivos 
mais, o custo financeiro da impressão, aliado às despesas de correio, que não são poucas, vem 
ocasionando a diminuição dos boletins impressos. Acreditamos que este novo modo de 
comunicação é importante pois oferece condições para uma divulgação ampla, irrestrita, que 
atinge praticamente o mundo todo em poucos segundos, e que leva o nome de nosso clube, de 
nossa cidade a todos os pontos do planeta. Mas, se analisarmos profundamente o 
custo/beneficio destes boletins, veremos que ele não atinge a sua verdadeira finalidade. Ou 
seja, a valorização do LIONS CLUBE, do movimento leonístico em nossas comunidades de um 
modo mais abrangente. 
A distribuição para as autoridades locais, para o comércio e indústria, para os profissionais 
liberais, que de certa maneira são o alvo principal para a divulgação leonística, para que a 
comunidade local acompanhe, valorize, colabore com o Lions Clube Na divulgação virtual 
acreditamos que poucos segmentos de uma comunidade acompanham este trabalho 
leonístico. Afinal de contas, é em um escritório, um consultório, um gabinete, uma loja, uma 
indústria, em nossas casas nos momentos de descanso, que é um dos momentos primordiais 
para uma leitura “de espera”, de conhecimento. Por isso, a importância da nossa imprensa 
leonística continuar a editar os seus boletins, por mais simples que sejam, e que seja divulgado 
e distribuído nas comunidades. No mundo virtual, e isso, falamos com experiência própria, a 
divulgação dos boletins virtuais fica praticamente restrito entre trocas de mensagens por 
intermédio de um companheiro que goste da “internet”. 

Ai, estamos divulgando, apenas entre clube e companheiros o trabalho leonístico, que pode até 
servir de motivação, de exemplo, pela gama de atividades diversas desenvolvidas pelos clubes, 
mas a nível local, deixa a desejar. É preciso que a nossa comunidade saiba o que o LIONS faz, o 
que o LIONS pratica, o quanto o LIONS é importante em uma sociedade, para que através 
destas atividades consigamos novos associados que venham garantir a continuidade do 
movimento leonístico. Outro ponto é a conscientização dos editores em elaborar bons boletins, 
com conteúdo leonístico.

. Com a devida permissão dos editores leonísticos do nosso Brasil e do LC-6, não posso deixar 
de registrar o trabalho do CL Rodini, do LC Ribeirão Preto/Centro (A VOZ DO LEÃO), do CL José 
Gomes das Chagas (DUBA), (NA BOCA DO LEÃO, do LC Pedregulho/Usina de Estreito), que 
trabalham dentro desta minha visão de divulgação leonística. Boletins premiados, distribuídos 
nas comunidades e enviados pela internet e que tanto retornam ao movimento leonístico. 

Editores leonísticos, façamos de nossas dificuldades, seja de tempo, de dinheiro, de decepção 
com aqueles companheiros ou amigos que não valorizam nossos boletins, a força maior para 
continuar divulgando o movimento leonístico, hoje, podemos dizer, imprescindível em nossas 
comunidades para a melhoria do nível de vida, seja social ou cultural. Parabéns a todos, 
indistintamente, que contribuem para não deixarmos os nossos boletins, impressos ou virtuais, 
morrerem. 

Continuemos com nossa missão e participemos do 45º  C. N. P . L . 

Obs. Os Boletins deverão ser encaminhados para o endereço do editor do Boletim “O Leão do 
Vale”, campeão categoria mensal do 44º CNPL, ou seja:

CaL MARIA HELENA DA SILVA CAMPOS CRUZ
Rua Santa Izabel, 119- Alvorada                                                            

35930-044- João Monlevade- MG /CPF-342.712.797-49
Fone (31-3851-7102 – 31-99274-1080 Tim) E-mail: mariahelenalions@gmail.com
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Visite o site do LC Brodowski
https://www.lionsclubedebrodowski.com.br
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Todo clube tem um projeto de serviço que sempre desejou concluir, mas
por qualquer razão, não conseguiu. JUNTOS podemos ajudá-lo

a transformar esses projetos em ação.
O HORIZONTE É NOSSO !      CaL GUDRUN - Presidente LI 

ALGUMAS ATIVIDADES DO LIONS CLUBE DE BRODOWSKI

Doação, através do CL ANTONIO VALDECIR BRADÁSSIO JR, de R$ 100,00 para a EQUIPE DA 
CARIDADE, de Brodowski

Recebimento, como doação, para a campanha do lacre, de 2 garrafas pets, recolhidas pelos alunos da EMEF 
ARMANDO FAJARDO, de Ribeirão Preto.

O CLUBE DO LIVRO LIONS CLUBE recebeu de um doador anônimo, a doação de 17 livros que foram 
anexados ao acervo, e usado no empréstimo aos moradores da cidade, com o intuito de colaborar com a leitura 

e a cultura

Doação de 100 sacolas de material reciclável (biodegradável) para a ONJ ANJOS DE PATAS, feita pelo CL 
ANTONIO VALDECIR BRADASSIO JUNIOR e de 50 sacolas para os companheiros usarem no seu dia a dia 

nas compras, evitando assim o uso da sacola plástica, o que contribui para a melhoria do meio ambiente.

Trabalho coordenado pela DM Edleia Reato, na EMEF TIRADENTES, onde os alunos escreveram redações 
sobre o MEIO AMBIENTE, baseadas na palestra efetuada pelo CL ANTONIO MAURO ALVES, Assessor do 

Meio Ambiente do LC-6

Colaboração com a família de CAIO RUBINATO, com a doação de R$ 700,00, mais fraldas geriátricas, lenços, 
cesta básica, sabão e detergente, em ação feita pela DM Ana Elisa Rosin de Vicente

Participação com vários associados no 20º Jantar Beneficente da LOJA MAÇÔNICA LUZ DE BRODOWSKI, 
onde o LIONS CLUBE foi o ganhador de um prêmio no valor de R$ 10.000,00, os quais serão destinados para 

as obras sociais do clube

O LIONS CLUBE DE BRODOWSKI conseguiu através da Fundação Itaú, a doação de vários livros infantis, 
na campanha LEIA PARA UMA CRIANÇA os quais foram destinados para o acervo do CLUBE DO LIVRO 

LIONS CLUBE.

Colaboração de R$ 100.00  para quermesse padroeira, através do Espaço Verde, em nome do LIONS CLUBE 
DE BRODOWSKI

O LC Brodowski fez a doação de 2 coleção de enciclopédias para o Sr Vitor Paduli

Doação de Uma cesta básica para Sr Aparecida Antonio, residente no bairro de Brodowski

Troca de 576 litros de óleo usado, doados pela comunidade, com 96 litros de óleo novo, na campanha REVIVA 
O OLEO, parceria ARROZ BREJEIRO / DISTRITO LC-6, coordenada pelo CL ANTONIO MAURO ALVES, 

Assessor do Meio Ambiente LC-6, associado do LC FRANCA IMPERADOR.

Doação de várias peças de Roupas para uma família da Sr Lurdes moradora da Vila Nossa Sra das Graças.

O LIONS CLUBE efetuou o empréstimo de cadeira de banho e cadeira de rodas para várias 
pessoas necessitadas.

Reunião geral realizada todas as 3as. feiras com indice de frequencia de 90%
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DEMONSTRAR
Fé nos méritos de minha profissão, esforçando-me para conseguir honra 

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 contigo.

DECIDIR
Contra mim em caso de dúvida, quanto ao direito ou à ética de meus atos 

perante o meu próximo.

PRATICAR
A amizade como um fim e não como um meio. Sustentar que a verdadeira 
amizade não é resultado de favores mutualmente 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 pais, sendo-lhes constantemente leal em pensamentos, 
palavras e obras, dedicando-lhes desinteressadamente o meu tempo, meu 

trabalho e meus recursos.

AJUDAR
O próximo, consolando o aflito, fortalecendo o débil e socorrendo o 

necessitado.

SER
Comedido na crítica e generoso no elogio;

construir e não destruir.

CÓDIGO DE ÉTICA DO LEÃO

ORGANIZAR
IMPLANTAR E SUPERVISIONAR CLUBES DE SERVIÇO QUE SERÃO

CONHECIDOS COMO LIONS CLUBES.

COORDENAR
AS ATIVIDADES E PADRONIZAR A ADMINISTRAÇÃO DOS LIONS CLUBES.

CRIAR
E FOMENTAR UM ESPÍRITO DE COMPREENSÃO ENTRE OS 

POVOS DA TERRA.

INCENTIVAR
OS PRINCÍPIOS DO BOM GOVERNO E DA BOA CIDADANIA.

INTERESSAR-SE
ATIVAMENTE PELO BEM ESTAR CIVICO, CULTURAL SOCIAL E 

MORAL DA COMUNIDADE.

UNIR
OS CLUBES PELOS LAÇOS DA AMIZADE, BOM 
COMPANHEIRISMO E COMPREENSÃO MÚTUA.

PROMOVER
UM FORUM PARA LIVRE DISCUSSÃO DE TODOS OS ASSUNTOS 
DE INTERESSE PÚBLICO, EXCETUANDO-SE, ENTRETANTO, O 
PARTIDARISMO POLÍTICO E O SECTÁRISMO RELIGIOSO, QUE 

NÃO SERÃO DEBATIDOS PELOS SÓCIOS NO CLUBE.

INCENTIVAR
OS HOMENS BEM INTENCIONADOS A SERVIR AS SUAS 

COMUNIDADES SEM BENEFICIO PESSOAL FINANCEIRO.

ESTIMULAR
A EFICIÊNCIA E PROMOVER ELEVADOS PADRÕES ÉTICOS NO 

COMÉRCIO, NA INDUSTRIA, NAS PROFISSÕES E NOS 
SERVIÇOS PARTICULARES.

MOTO: LIONS
LIBERDADE, IGUALDADE, ORDEM, NACIONALISMO E SERVIÇO

LEMA: “NÓS SERVIMOS”

PROPÓSITOS DOS LIONS CLUBES

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 2018/2019 - CLMJ NELSON AGOSTINHO / DM SANDRA
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 2018/2019
CLMJP ANTONIO DOUGLAS ZAPOLLA 

Reg. Nº 310-LC  CNE
Rua General Carneiro, nº 664  Tel 016 3664 2360   Cel: 99148-7497

e-mail: fotodouglas33@gmail.com 

www.douglasvideofoto.blogspot.com
14340.000 - BRODOWSKI - SP - Terra Natal de Candido Portinari

Calendário Leonístico Autencidade é a prática diária de abandonar

quem nós pensamos que devemos ser 

e assumir o que somos !!!  

ANO XLII

GOVERNADORIA DO DISTRITO LC-6
- Ano Leonístico 2018/2019 -

GOVERNADOR DO DISTRITO LC-6

PRESIDENTE INTERNACIONAL

1º VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO LC-6

COORDENADOR DA REGIÃO D

PRESIDENTE DE DIVISÃO D-3

DISTRITO MULTIPLO LC (BRASIL)

CaL GUDRUN BJORT YNGVADOTTIR
CL JON BJARNI THORSTEINSSON

Gardabaer - Islandia
Gardabaer Eik Lions Clube

PDG CL GEORJOS SABA ARBACHE
Rua Sampaio, 313 - Apto. 1.100

(0xx32) 3215-1901  –  99971-4684
e-mail: georjos.arbache@gmail.com

Lions Clube de Juiz de Fora RFedentyor - MG 

CaLMJ MARIA APARECIDA DESTITO PELLIZZON (19/01)
AA - CL PAULO HENRIQUE ( 09/09 )

Avenida 9, 47 - Centro - ORLANDIA - SP
(16) 3726-3054 - Cel 16.99127-7813

Email: cidinhapellizzon@netsite.com.br
 

CLMJ GUSTAVO  JOSÉ GIL DE ALMEIDA - ( 28/03 )
CaLMJ MARIA MACHADO DE ALMEIDA - ( 24/02)

Rua Clarindo Neves, 756 - ICEM  - SP
Tel. 17-3282-2056 - Cel. 16.99774-5320

Email: gus_gil@hotmail.com

CaL MARIA IMACULADA CAMPOS BEGA ( 16/01 )
Rua Bolivia, 1.805 - Jd. Independencia -14.076-390 - RIB. PRETO-SP

Tel. 16.3622. 2580 – Cel. 16.9601-9323 – com. 16. 3505-3412.
LC RIBEIRÃO PRETO / CAMPOS ELÍSEOS

e-mail: micbega@gmail.com

CL LUIS FELIPPE R. GUIMARÃES ( 29/07 )
Rua Dr. Mata, 707 - 14.240.000 – CAJURU - SP

Tel. 16.3667-0588 - Cel. 16.99229-7697
Email: luisfrg-kajuru@hotmail.com

NOVEMBRO 2018 Nº 164

NOVEMBRO - 2018

04 - DM Rafaela Cereja Fabbri ( CL Guilherme )
06 - Cast. Carlos Alexandre ( CLMJ José Emilio )
11- - DM  Rosa Meire (CLMJP Caetano)
11 - Cas. CLMJ José Luis / DM Carmem)
17 - CLMJP Antonio Douglas Zapolla
23 - Cast. Nauitta ( CLMJ Dias ) 

Autencidade é a prática diária de abandonar quem 
nós pensamos que devemos ser e assumir que somos 
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