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SERVINDO COM ORGULHO, COMPROMETIMENTO E ALEGRIA DESTAQUES 
NESTA EDIÇÃO

26 de março  visita a Biblioteca Infantil do Centro de Apoio a 
Criança com Câncer (CACC).
O Objetivo da visita foi para fazer um projeto de organização da 
atual biblioteca, colocando prateleiras de aço. 

13.04.2015 – nova visita no CACC a Cal Gema Presidente, DM
Maria Alice e das CCaLEO Lisian e Tais. Fomos recebidos pela
assistente social Deise. Foram realizadas as medidas do ambiente
para a Arquiteta Lisian fazer um projeto da Brinquedoteca.
Também compramos 4 mini estantes de aço coloridas próprias para
bibliotecas infantis, Previsão de entrega : 20 dias. Valor : R$291,20 a
ser dividido entre LEO e LIONS. Nosso objetivo é até final de junho,
ou seja, ainda nesta gestão deixar as estantes montadas e os
livrinhos organizados. O projeto vai continuar na próxima gestão.



30.04.2015, nova visita de trabalhos.



11.04.2015 - LIONS CAMOBI PRESENTE NO JANTAR DE 15 ANOS 
DO LIONS CLUBE SANTA MARIA MEDIANEIRA 

08.04.2015 - o Cl Lovato foi até a E.M.E.F. Livia Menna Barreto
doar um dicionário Aurélio completíssimo.A Escola está feliz
com a aquisição e agradece .



02.04.2015 – Páscoa na Creche Vila Maringa. Foram várias 
doações, temos certeza que fizemos centenas de pequenos 
felizes, e fazer a felicidade de alguém  é um dos objetivos do 

Lions Camobi. Feliz Páscoa a todos.



O4.04.2015 – Festa Surpresa  - Aniversário  60 anos CL Dal Piva.
Cal Gema  organizou uma Bela festa com muita alegria e 

animação. Parabéns.

Entrada  do 
aniversariante, 

ficou 
paralisado.





No Convite a CaL Gema  sugeriu  que quem quisesse 
presentear o aniversariante poderia  doar LEITE  que seria 

destinado s  as entidades de Santa Maria.   



25.04.2015 - Jantar Baile e posse Da nova diretoria do CTG 
SENTINELA DA QUERÊNCIA,tendo como Patrão o casal CL Irineu 
Zanella e CaL Marta, Parabéns e muito sucesso são os votos do 

Lions/Leo Clube Santa Maria Camobi. 



Um Lions Clube de sucesso apresenta duas 
qualidades básicas e essenciais: orgulho e 

companheirismo. Essas duas qualidades não 
aparecem por acaso; requerem trabalho, 

organização e planejamento.



CL Dal Piva/CaL Gema
Participaram de 25/27.04
do Seminário Avançado de
Liderança Leonística em
Santa Cruz de La Sierra –
Bolívia.
O Seminário adotou como
LEMA a frase ditada pelo CL
SÉRGIO DAL PIVA - “Leão
do Presente construindo o
Futuro ! “ Dal Piva/Gema
tiveram como instrutores
os CL MJ Dr. Ricardo e José
Carlos sob a coordenação
Geral de Kathryn Ryan
Coordenadora Internac.
De Instrutores e Seminários
De LCI.



SERVINDO COM ORGULHO, COMPROMETIMENTO E ALEGRIA REUNIÕES

07.04.2015 - Reunião de Trabalho. Foi Aprovada a nova Diretoria
do clube para o AL 2015/2016, o novo lider presidente CL
OSMAR DE MORAES E DM JUSSARA, Parabéns , desejamos pleno
sucesso e conte com o apoio da jaula na caminhada do SERVIR .

CL OSMAR APRESENTANDO A NOVA 
DIRETORIA DO AL 2015/2016



14.04.2015 – Reunião de Diretoria

15.04.2015 – 3ª Reunião localidade Paraíso do Sul – Fundação novo 
clube – Participaram CL PDG Dani, CaL Clara, CL Dal Piva e CL Nagel, 

Presidente de Divisão Cal Marli e Casal presidente Lions Agudo. 

16.04.2015 – Reunião com a diretoria do Leon Denis com a finalidade  
de formar uma parceria para ampliação e reforma da casa, presentes CL 
Gema, CL Nagel, Dani, Robertinho e Carlos.



Participação na 4ª RCD e 53ª Convenção do Distrito LD-4 em
Santo Ângelo dia 18-04.2015 - Eleição do 2º Vice-Governador CL
Plino Klein, do 1º Vice-Governador CL Sergio DaL Piva e e
Governador CL Eusébio Vargas - Plenárias e Jantar Baile do
Governador Eleito.



2º Vice  CLPlinio/Marli 1º Vice  C L Dal Piva/Gema        Governador CL           
..   .....                                                                                     Eusébio  /Tania





SERVINDO COM ORGULHO, COMPROMETIMENTO E ALEGRIA RISOTO

12.04.2015  - RISOTO bem sucedido



25.04.2015  -Entrega  cadeira de rodas  



PROJETO LIONS E LEO VAI  A ESCOLA.
“PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS – DIMINUIÇÃO DA VIOLÊNCIA – AÇÕES 

DE APOIO A COMUNIDADE ESCOLAR”
Lions e Leo Clube Santa Maria Camobi realizaram atividade de motivação 
em saúde bucal, na EMEI Vila Jardim, dias 10 e 16 de abril.
Foram atendidas 96 alunos da EMEI Vila Jardim e 35 alunos da EMEF 
Renato Zimmermann
-PALESTRA SOBRE CUIDADOS BUCAIS
-ESCOVAÇÃO SUPERVISIONADA
Participaram da ação as DDMM Vania e Rita , CLeo Lilian, ALEO Roque, 
ALEO Andressa e ALEO Heloisa.



SERVINDO COM ORGULHO, COMPROMETIMENTO E ALEGRIA
ARRECADAÇÃO DE 

ALIMENTOS

Projeto:     COLETA E DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS DE 
ALIMENTOS DE SUPERMERCADOS

O Lions Clube Santa Maria Camobi possui uma Parceria com
Supermercados Peruzzo onde são recolhidos pães, cucas e doces
para serem distribuídos à Instituições carentes na área de
abrangência do Lions-Camobi. O recolhimento dos alimentos é feito
na 2ª e 5ª na semana e são distribuídos às seguintes Instituições:
Abrigo Assistencial Leon Denis, Creche Vila Jardim e Casa Maria.

A Parceria com Supermercados Peruzzo é uma atividade
permanente do Lions Clube Camobi, tendo como arrecadador CL
Dani e CL Osmar.

Mês Março de 2015.

Pães/cucas/doces 120 kg.

Valor: R$ 600,00

Tempo: 08 h



SERVINDO COM ORGULHO, COMPROMETIMENTO E ALEGRIA Ciclista do Lions Camobi

ALIMENTAÇÃO PARA OS CICLISTAS
Antes do treino

É indicado uma dieta rica em carboidratos de 8 a 10g por 
quilograma de peso, nas 72hs que precedem a competição. 

Para que o atleta não tenha um desconforto gástrico é 
indicada uma refeição de 2 a 3 horas antes da prova. E uma 

hora antes da prova, ingerir bebidas esportivas, barras 
energéticas ou lanches rápidos energéticos. Fontes de 

carboidratos: cereais, frutas, massas e tubérculos.

Durante o treino
Para o atleta que treina mais de 1 hora é indicado a ingestão 

de alimentos e bebidas ricas em carboidratos em intervalos de 
30 minutos. O atleta deve levar consigo ou na bicicleta géis de 

carboidratos, bebidas isotônicas e/ou barras energéticas.
Colaboração Gelson Lima.





!

SERVINDO COM ORGULHO, COMPROMETIMENTO E ALEGRIA INSTRUÇÃO LEONÍSTICA

Instrução Leonística - Por um Mundo Melhor.... CL Thomas

O mundo que o “EU” conheço inicia-se no final da década de 70, em que
minha infância foi vivida na década posterior de 1980. Naquele época ouvia-se que o
futuro seria melhor para as crianças, que as crianças seriam o futuro. Falava-se
também que o petróleo iria acabar em 30 ou 50 anos. Isso era falado e repetido
diversas vezes na escola. O caminho para a escolaera feito de a pé ou de ônibus
público – nesses caminhos as mais diferentes brincadeiras eram realizadas – pura
diversão.
Antes da entrada na sala de aula....Hino nacional em fileira – silêncio absoluto.... só de
pensar na régua de madeira rachada na ponta.....e as histórias que eram contadas...
Lembro-me das competições internas dentro do colégio para ver quem tinha a melhor
nota – competição pura, sadia e estimulante!Lembro-me também que um aluno ficou
de castigo, se recreio, sentado no canto da sala olhando para a parede....intermináveis
20 minutos!. Um respeito Bárbaro! Como diz um aluno meu, metido a gauchão dos
antigos, com Pai, Brigadiano e Professor não se discute!

E a volta da escola... Com os cadernos dentro de uma sacola de Arroz do Engenho
Rosa, não era feio ou vergonhoso, vergonha que nada, vergonha era tirar uma nota
vermelha. Aí sim, além da surra dos pais um castigo medonho – sem olhar desenho na
TV (preto e branco), no único canal que era possível – Globo. Imagine ficar sem os
Trapalhões que faziam humor sem apelação! Não tinha quem não parasse o que
estivesse fazendo às 19 horas no domingo para assistir – que beleza, que saudosismo!
E antes de dormir aquela mamadeira quentinha do leite que era entregue pelo leiteiro
na porta de casa! Que delícia! A noite ...quando era muito quente dava para deixar a
janela aberta para aquele ar fresquinho entrar! O brabo era os mosquitos, mas ai duas
voltas do tradicional “boa noite” resolviam – nunca descobri se eles espantavam a
bicharada ou dopavam o vivente....

Correr na rua, jogar bolita, vôlei, pular corda, corrida, guerrinha ..... olha que
divertido! Dificuldades existiam, mas eram superadas com muita dedicação!Lembro do
meu pai dizendo ao final de Fevereiro/Março, Thomas... os dois primeiros meses de
trabalho ou três são para pagar os impostos. De abril para frente vamos economizar na
luz, na água em tudo que der pois ai é para nós....
Brincadeiras, estudos, vivências, experiências – os anos passaram as
responsabilidades aumentaram – ao menos a noção de ter que assumir outras
responsabilidades. Realidade de muitos dessa geração.

E será que hoje vivemos realmente em um mundo melhor?



.

O Petróleo não acabou, mais poços foram descobertos e o Brasil é autossuficiente,
temos carros para levar nossos filhos na escola, um, dois até três carros e mesmo
assim pagamos a gasolina mais cara do mundo! Transporte público, ônibus lotados
a praticamente qualquer horário do dia. Então vá a pé....ou de bicicleta.... é
saudável! Muito saudável, sim......e perigoso ser assaltado dentro dos ônibus, ter
sua bicicleta furtada.... não são mais as bolitas que os piás mais velhos faziam o
“limps”... são os celulares. E hoje não é recomendado reagir pois o meliante pode
estar armado e te machucar, afinal a lei do desarmamento retirou TODAS as armas
dos cidadãos. Será que ficarei tranquilo ao deixar minha filha ir sozinha de ônibus
para a escola assim como eu fazia aos 7 anos?

Mas hoje o mundo está melhor, pois podemos nos comunicar pela internet, por
celulares em qualquer lugar do mundo! Podemos nos comunicar na escola...
durante a aula, no trabalho...durante o trabalho.... eaté dentro dos
presídios....administrando a indústria do crime.
Nas escolas tudo melhorou, não existe mais reprovação . . . todos os alunos (ou
quase todos para não ser injusto) são promovidos para as próximas séries. Na
universidade a modernidade é tamanha que chegamos ao ápice dos alunos não
precisarem usar mais cadernos.... (é tenho que exigir que eles tragam de casa –
professor antiquado!). O desrespeito é tamanho que quase que diariamente
estamos vendo brigas de alunos terminarem em tragédias ou até mesmo
professores sendo severamente punidos com surras públicas! Por que será?
Mas nesse mundo melhor, temos a televisão que nos distrai, nos conforta com
programas de alto nível como o Big Brother Brasil, Esquenta, e as novelas. Todos
eles muito instrutivos sobre os mais variados assuntos, como sexo.....livre e
desimpedido..... música de altíssima qualidade ..... e como desconstituir famílias,
treinamento para traições e sacanagens dos mais diversos e variados tipos – com
auxílio jurídico.
Quem consegue assistir os programas jornalísticos é um herói! ....não tem como
não sair deprimido.....guerras, desastres, assaltos, mortes e assim por diante....o
pior é que JÁ NOS ACOSTUMAMOS COM ESSAS ATROCIDADES !
No rádio, realmente gosto do rádio, por que alí os comunicadores se permitem

errar e xingar o colega em público mesmo – ou até passar 2 a 3 horas discutindo a
ação dos vereadores de Porto Alegre em trocar o nome da avenida Castelo Branco
para Avenida da Legalidade e da Democracia (Gaúcha atualidades – mas também
deveria ser proibido para menores). Pela relevância histórica do tema, pelo tempo
aplicado pelos vereadores na discussão do projeto - certamente não possuem
assuntos mais urgentes para com a cidade.....e se não fosse só isso... o incremento
no custo das placas de identificação que terão que ser mais caras... afinal avenida
da Legalidade e da Democracia, possui mais letras que Av. Castelo Branco. Mas o
estado brasileiro é forte! Hoje trabalhamos os seis primeiros meses do ano para
garantir ações fundamentadas e coerentes do governo. Como essa das placas de
Porto Alegre – mas ainda bem que isso só ocorre lá! Meus pais estavam errados nas
contas....



Nas ruas o policiamento – hoje ví dois brigadianos de moto pararem 2 rapazes e
uma moça o respeito era tamanho que um dos rapazes continuou ouvindo seu
Ipod e rebolando na frente do policial. Deu para ver nos olhos do policial a real
vontade para com o rapaz, mas certamente ele deve ter pensado nos direitos
humanos – ou deveria pensar nos direitos para humanos direitos. Mas essa
turminha estava ali feliz da vida, com toda energia a ser gasta, Ipod´s, tênis,
mochilas e tudo que o consumismo pode comprar... exceto o respeito e a
educação!
Invertemos a lógica que não funcionava - estamos trancafiados em nossas casas
com, grades, portões eletrônicos, porteiros, seguranças, alarmes e assim por
diante....e os bandidos estão nas ruas.

UFA...
Talvez hoje a noite posso preparar o tradicional “mamá” para a Helena ....... ela
não merece ter o entendimento de todos esses problemas......
Será que poderei?
Afinal com tantos leites adulterados por ácidos, formol, álcool e outras
substâncias..... Terei que apelar para o velho e bom leiteiro....mas será que ele
pode trabalhar tranquilamente? Ou está impedido por milhares de legislações
taxas e outras “deveres” e burocracias que servem na grande maioria para
engordar a conta de alguém.
Mas vivemos a era do Politicamente correto...onde somos capazes de mobilizar 
milhões por um cachorro de rua (claro que ele merece), mas esquecemos de 
nossos idosos nas filas do hospitais e asilos. 
Mas nem tudo está perdido – o interessante é que muitas pessoas possuem uma 
responsabilidade maior que o seu  EGO. O prefeito de Passo Fundo (notícia 
4/3/2014 - seu nome e sigla partidária são de interesse mas não as citarei) deixa 
de investir em carnaval e instalou 400 aparelhos de ar condicionados nas escolas 
de educação infantil. Pesquisadores brasileiros são referência na pesquisa de 
doenças como AIDS, Câncer, Células tronco. Somos o seleiro do mundo, ou 
seremos se assim as condições de proteção ao produtor rural forem fornecidas, 
como é feito em outros países.
Enfim, certamente as coisas positivas são superiores as negativas –mas quantas 
coisaspoderíamosfazer se o EU desse lugar para o NÓS.
Problemas sociais sempre existirão em maior ou menor Grau. Nós do LIONS Clube 
CAmobi estendemos nossas mãos para auxiliar e mitigar as dificuldades dos que 
tanto carecem de auxílio.
Mas talvez chegará o dia em que possamos atacar o foco do problema e não ficar 
assoprando a ferida. Nos posicionando na sociedade para evitar situações 
descabidas. Que as próximas gestões dos CLUBES DE LIONS E CLUBES LEOS possam 
atuar também pressionando os gestores públicos e privados (independente da 
esfera – local ou nacional) tendo em vista uma sociedade menos desigual.

MUITO OBRIGADO. CL Thomas



SERVINDO COM ORGULHO, COMPROMETIMENTO E ALEGRIA
Mensagem do

Presidente In-ternacional

Eu não sabia disto na ocasião, mas um dos melhores dias da minha vida foi
o dia em que um colega de trabalho me convidou para uma reunião do
Lions. A minha vida mudou para sempre e se tornou infinitamente mais
significativa, porque alguém teve coragem, confiança e visão para me
convidar a ser Leão. Este mês, como parte da nossa comemoração do
Centenário, peço-lhe que convide outros a se tornarem Leões.
O nosso centenário será muitas coisas para muita gente: uma
comemoração, uma recordação, uma convocação a servir mais. Mas
também será uma gigantesca alavanca para garantir a vitalidade e
capacidade de serviço, aumentando o nosso quadro associativo. Vamos
Promover o orgulho de ser Leão, trazendo mais associados e permitindo
que outros descubram a satisfação, ou mesmo alegria, de servir.
O nosso bem concebido programa de Prêmios por Aumento de
Associados, parte da comemoração do Centenário, começou em 1º de
abril e se encerra em 30 de junho de 2018. Dispomos de uma série de
prêmios para incentivar Leões e Lions clubes a patrocinarem novos
associados e novos clubes. Os Leões que patrocinarem novos associados
ou ajudarem a organizar novos clubes e clubes que derem posse a novos
associados ou patrocinarem novos clubes receberão belos distintivos de
edição limitada, certificados e emblemas de estandarte. Sabemos que a
verdadeira recompensa por fazer avançar a missão de serviço do Lions é o
orgulho e o sentimento de satisfação entre os associados. Mas ao mesmo
tempo, queremos reconhecer os Leões de forma adequada pelos seus
esforços para aumentar o quadro associativo. Gostamos quando nos
agradecem por nossos serviços. Considere estes símbolos de apreciação
um enorme agradecimento de Lions Clubs International.
Sei que os Leões sempre respondem quando lhes é solicitado algo, e sei
que farão o máximo para aumentar o nosso quadro de associados, para
que possamos prestar ainda mais serviços. Desejo a você uma ótima busca
por novos associados!

Joe Preston Presidente de Lions Clubs International

Vamos marcar o nosso Centenário com 
uma Campanha de Aumento de 

Associados 
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Querida Família LIONS e LEO

Vivi - com intensidade e emoção a homenagem pelo Dia Internacional da Mulher no 
LC Ponta Grossa Pitangui no Distrito LD-1.
Vivemos - momentos que extasiaram na Convenção do Distrito H-2 em Arequipa, 
Peru.
Vivo sabendo que o importante é acreditar, intensificar o aprendizado, crer em Deus, 
aceitar a diversidade e amar a Vida.
Viveste tu a celebração da vida? Vivestes vós a celebração da Vida?
Vivem vocês a plenitude do momento ?...
Viveram vocês o impacto do trabalho do LIONS na vida das pessoas?
Viverão vocês a liderança servidora no leonismo do século XXI ?
Vivem vocês o orgulho de ser Leão, lema de nosso PI Joe Preston ?
Vida é acreditar no serviço voluntário, na amizade para sempre...
Vida é VIVER !

Estamos vivendo esta caminhada rumo a Vice Presidencia Internacional muito 
apoiada, motivada e recebendo muitas energias...caminhada repleta de surpresas, 
decepções, alegrias, que geram um grande aprendizado e o fortalecimento de nossas 
convicções em torno do Código de Ética do nosso Movimento.

Abraço muito carinhoso da amiga para sempre - PID ROsane

O mês de março foi repleto de intensas 
atividades e participamos de todas com muita 
vibração. Conjugamos o verbo Viver !
Vivi – momentos efusivos junto aos Colegiados 
do DMLC e DMLD, dois grandes e maravilhosos 
distritos deste imenso Brasil.
Vivemos - com cerca de cem pessoas em clima 
de muito astral o Instituto de Liderança onde 
enaltecemos a importância de uma liderança 
servidora, conhecedora e atuante



Conheça LCIF ! CONHEÇA A NOSSA FUNDAÇÃO !

Nós apoiamos o serviço humanitário solidário de
1,35 milhão de Leões em 209 países com o
fornecimento de subsídios e o desenvolvimento
de programas de melhoria de vidas ao redor do
mundo. Junte-se a nós para trazer esperança e
mudanças a comunidades todos os dias, por
toda parte.

Prezado Leão,
Ser companheiro Leão significa preocupar-se com as comunidades e com o bem-
estar dos nossos semelhantes. Os Leões querem ajudar as pessoas para que tenham
uma vida melhor, e a Fundação de Lions Clubs International (LCIF) apoia este
trabalho altruísta. Por meio de exames oftalmológicos, projetos de serviço e
envolvimento da comunidade, os Leões e LCIF estão fazendo contribuições positivas
a cada dia.
LCIF se dedica a combater doenças em âmbito mundial. Na África Ocidental,
estamos oferecendo apoio aos afetados pelo Ebola, concentrando-nos
principalmente em programas de alimentação para as comunidades vulneráveis.
Porém, uma doença ainda mais contagiosa e mortífera é o sarampo. O sarampo
mata 330 crianças por dia, criando ainda questões de saúde precária para os que
conseguem sobreviver. Existe uma necessidade global para campanhas de vacinação
com o intuito de combatermos a doença. Os Leões e LCIF continuam trabalhando
incansavelmente junto a nossos parceiros para levarmos as campanhas de vacinação
até as regiões onde existe uma necessidade premente de imunização. Em outubro,
os Leões da Tanzânia foram os principais parceiros de mobilização social em uma
campanha de MR apoiada pela GAVI quando cerca de 21 milhões de crianças entre 9
meses e 14 anos de idade foram vacinadas contra o sarampo e a rubéola. A
sua doação apoia os Leões em seus esforços, assim assegurando que as crianças
tenham acesso às vacinas que salvam vidas.
Obrigado pelo seu apoio e dedicação às campanhas de melhoria da saúde pública
em todo o mundo!
Cordialmente,

BarryJ.Palmer
Presidente do Conselho de Curadores da Fundação de Lions Clubs International

http://www.lcif.org/PO/our-programs/humanitarian-efforts/measles/measles_partners.php
http://www.lcif.org/PO/ways-to-give/lion-measles-donation.php


SERVINDO COM ORGULHO, COMPROMETIMENTO E ALEGRIA

É com muito entusiasmo que Lions Clubs International
apresenta os Prêmios de Aumento de Associados da 
Comemoração do Centenário!
Para comemorar os 100 anos de serviços e festejar as conquistas 
dos nossos associados, estamos premiando os Leões e Lions
clubes que convidarem novos associados e ajudarem a organizar 
novos clubes com um reconhecimento especial! Veja como 
você pode participar da nossa Comemoração do Centenário e 
ajudar a fortalecer a nossa organização para os próximos 100 
anos.

O Programa de Prêmios de Aumento de Associados da 
Comemoração do Centenário começa em 1º de abril de 2015 e 
vai até 30 de junho de 2018. 

Prêmios para Lions Clubes 
Os Lions Clubes também podem receber um reconhecimento 
especial pela posse de novos associados e patrocínio de novos 
clubes!
Lions Clube Premier do Centenário: Concedido quando o clube 
dá posse a pelo menos três (3) novos associados ou patrocina 
um novo clube (os novos associados ou novos clubes precisam 
ficar ativos por 2 anos e um dia)
Lions Clube do Centenário de Classe Internacional: Concedido 
ao Lions clube que der posse a pelo menos três (3) novos 
associados em cada um dos três anos Leonísticos do Programa 
de Prêmios de Aumento de Associados da Comemoração do 
Centenário e patrocinar um Lions Clube do Centenário durante 
um destes anos. 



SERVINDO COM ORGULHO, COMPROMETIMENTO E ALEGRIA VOCÊ SABIA QUE..

12.05.2015 Reunião  Festiva dia das mães, local salão da 
comunidade Evangélica Luterana Camobi.

17.05.2015  - risoto salão do divino ( Amaral).

29 .05.2015  - organização da feira da pechincha as 19:00h; 
Colabore e arrecade itens para vendermos!!!

30,05.2015  - feira da pechincha salão do divino ( Amaral) 9:00 
horas as 11:30h.

21/23.05.2015 – 16ª Convenção do DMLD – Porto Alegre.

Coloque na agenda e participe !

R E F L E X Ã O
O PROFISSIONAL DE SUCESSO É AQUELE
QUE NÃO ESPERA AS COISAS
ACONTECEREM, MAS AGE, TRABALHA E
VAI ATRÁS DOS RESULTLADOS.

QUEM DESEJA SE DESTACAR, PRECISA DE 
VONTADE, ATITUDE E DEDICAÇÃO  PARA 
TRANSFORMAR AS OPORTUNIDADES EM 

SUCESSO.


