Ave de Rapina

(Oiseau de Proie)

CLF Edson Teixeira

Servindo Sempre

NOSSAS CAUSAS GLOBAIS
Diabetes - Nós servimos para reduzir a prevalência do
diabetes e melhorar a qualidade de vida daqueles
diagnosticados..
Fome - Nós servimos para garantir que todos os membros da
comunidade tenham acesso a alimentos nutritivos
Visão - Nós servimos para deter a cegueira evitável e
aprimorar a qualidade de vida das pessoas que estão cegas e
são portadoras de deficiências visuais.
Meio ambiente - Nós servimos para proteger e restaurar de
forma sustentável o nosso meio ambiente para melhorar o
bem-estar de todas as comunidades
Câncer infantil - Nós servimos para ajudar aqueles afetados
pelo câncer infantil a sobreviver e prosperar

A inovação e a criatividade nos projetos de serviços
que promovem as nossas causas globais beneficiam
a nossa comunidade.
Mesmo em uma pandemia, o Lions Clube de
Santos Dumont continua encontrando maneiras de
servir, realizando um excelente trabalho junto à
comunidade sandumonense, seguindo com
carinho, comprometimento e dedicação o lema da
nossa administração
“Servindo Sempre”
Agradeço de coração a nossa família LIONS!
CL Evaldo Luiz Barbosa Fontes
Presidente do Lions Clube de Santos Dumont

Inicio este Editorial com um provérbio
"Religioso" que diz: " Aquele que não
chegar pelo Amor, chegará pela Dor !
Por que isto?
Não podendo escapar do triste assunto
do momento, a Pandemia, somos
obrigados por dever de consciência
missivista, "bater na mesma tecla" para
fins de alertar não só nossos Associados,
mas e princilpalmente nossos
familiares, do dever de cumprir Leis,
Avisos, Portarias e etc sobre o uso
contínuo destes requisitos sanitários:
usar máscara adequadamente
protegendo boca e nariz e não de
qualquer jeito, abaixo da boca,
pendurada na orelha, até como
gargantilha: higienizar tanto quanto
possível as mãos com água e sabão e
alcool gel e não haver entre nós aquele
despistado "toque" aquele inocente
"beijinho" e o sorrateiro abraço.
Estamos vendo, agora, a transmissão do
Covid" pelos incautos "jovens" "que não
estão nem aí" para o que pode acontecer
trazendo da rua para dentro de suas
casas o perigo da morte pelas suas
roupas, suas mãos, sua respiraçao,
perigo que se manifesta sempre depois
de 14 dias de ter frequentado
aglomerações etc. Por isso , moral do
provérbio:"aquele que não atende ao
protocolo sanitário, estará á`mercê do
Virus fatal"!
Por Amor à Vida,
NÓS SERVIMOS !
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Postado em 9 de março de 2021
POR LIONS INTERBATIONAL

Nós damos o exemplo!

Por um século, a Convenção do Lions
Clubs International tem inspirado os
Leões por meio de seminários incríveis,
diversão e companheirismo e oradores
de nível internacional. Este ano, temos a
honra de nos juntar a nossa convenção
virtual um palestrante muito especial
que inspirou o mundo.

Como Leões as nossas ações e serviços inspiram
os outros. Levamos coragem e um senso único de
empoderamento às comunidades e ao mundo.
Para tal, dependemos de uma grande liderança. E
isso requer que os associados desenvolvam muito
as habilidades de liderança.
Os clubes estão prestes a realizarem as eleições
Temos o orgulho de dar as boas-vindas a Malala Yousafzai
internas para escolha da nova diretoria; é de suma ao Virtual LCICon 2021!
importância que os escolhidos (eleitos) aceitem o
desafio, é uma honra atuar na diretoria de um
Sobre Malala Yousafza
Lions clube, não desmereçamos o cargo rifando-o
Não há muitas mulheres jovens que
ao bel prazer.
sobreviveram a uma tentativa de
Ao ser eleito, cada líder em demonstração de
assassinato ou se tornaram a mais jovem
respeito ao leonismo e responsabilidade cívica,
laureada com o Prêmio Nobel da Paz.
deve-se preparar, se capacitar, estudar Lions em
Mesmo com todas as suas realizações,
sua essência e as atribuições do cargo para
Malala não se considera extraordinária.
desempenhar a contento e profissionalismo suas
funções.
Inspirada pelo ativismo de seu pai, Malala começou sua
Destaco mais dois pontos importantes, enviem em
campanha pela educação de meninas aos 11 anos com seu
tempo hábil o formulário PU 101, mas, antes
blog anônimo para a BBC, Diário de uma Estudante
atualizem os dados pessoais junto ao Lions
Paquistanesa , sobre a vida sob o Talibã. Malala logo
internacional, veja se seu e-mail foi cadastrado
começou a defender publicamente a educação de meninas.
corretamente. Vivemos uma nova era, a era digital
Ela se juntava ao pai em suas visitas às aldeias vizinhas para
e Lions internacional comunica diariamente pelas
recrutar para a escola. Enquanto ele falava com os homens,
redes sociais.
ela falava com as mulheres. A campanha deles foi tema de
Faça sua parte, seja um Leão atualizado e que
um pequeno documentário do New York Times em 2009.
Deus guie seus passos na gratificante e honrosa
função de dirigente de clube.
Malala logo começou a atrair a atenção da mídia
Um fraternal abraço do CL João Paulo Lima
internacional e a receber prêmios. Devido à sua crescente
Teixeira
proeminência, aos 15 anos ela foi atacada pelo Talibã por se
manifestar. Malala se recuperou no Reino Unido e continua
sua luta pelas meninas desde então.
Recebemos,, Boletim Impresso, O Leão da
Cantareira , de janeiro e fevereiro 2021 do
Lions Clube São Paulo Tremembé e agradecemos
pela atenção leonística.
Recebemos, também, por “whatsApp” e:
Leonaço, - Lions Clube de Acesita
O Leão de Cá...taguases - LC Cataguases
Lions Clube Ipatinga Liberdade.
Esperamos que estejam recebendo nossos “14bis”
NOTA: -Aproveitamos para informar que nosso
Boletim pode ser lido em nosso “site”
www.lionssantosdumont.org.

Em 2013, ela foi cofundadora do Malala Fund com seu pai,
Ziauddin. Um ano depois, aos 17 anos, Malala recebeu o
Prêmio Nobel da Paz em reconhecimento aos seus esforços
para que todas as meninas completassem 12 anos de
educação gratuita, segura e de qualidade. Malala está
atualmente concluindo seu curso de graduação na
Universidade de Oxford, com foco em filosofia, política e
economia.
Malala continua sendo uma força líder na luta contra as
barreiras - como pobreza, guerra e discriminação de gênero que mantêm mais de 130 milhões de meninas fora da escola
em todo o mundo.
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Gata”Maria Ignes(cªl Elizabth/cj Cincunegue) 07
“Gata” Eliane Abreu (dom. Neuza Abreu I.M.) 13
Fabrício ( cl Juracy/dm Thereza)....................... 14
Cªl Ephigênia Maria da Silva Bastos.................. 17
Dm Afonsina Maria José Cardoso........................20
“Gtª” Maria Flor(CL Felipe/Dm Mª Cecília) .....22
Albert (cl Douglas/dm Nívea).............................22.
Cj. Cingunegue (cªl Elizabeth Couri) ................. 23
C.l Hélio Reinaldo Ruthum............. .................. 29

Aniversário de Casamento
CL José Bonifácio/ Dm Aline............

25 03 2008

Promovido pwlo VGD Glauber Gomes ,GLT
Disrital LC 6. com vistas a dar melhor e perfeito
sentido na composição das Diretorias de Clubes, foi
realizada, no dia 24 deste mês, reunião "on line",
com um painel de instruções sobre as funções:
GLT, GMT,GST e LCIF de Clubes. Assim, com os
mesmos sistemas e critérios em todos os Distritos,
quanto ao funcionamento direcional dos Clubes,
esperamos uma melhor produtividade

T E M A: ECOLOGIA ( Meio Ambiente)
Título do Candidato: “A MUDANÇA EM
NOSSAS MÃOS”
Levamos ao conhecimento de nossos lleitores que,
no Concurso de redação Instituido pelo Distrito
LC 12, com o tema ECOLOGIA ( Meio Ambiente)
o vencedor, pelo Lions Clube de Santos Dunont ,
foi o aluno de pseudônimo 'GAIA".
Sem outra identificação uma vez que sua redação
está em julgamento com s trabalhos nos diversos
clubes do Distrito.
Oportunamente, ou quando “Sair” o resultado
final, o trabalho será publicado.
“E para finalizar o dia de
hoje, Deus nos presenteou
com este show de cores!“
Sueli Brandão-Céu Sandumonense 26 03 2021/Poente

Pelo Jornal do Povo, Semanário de Santos Dumont. a Domadora
MÔNICA FONTES foi agraciada com
o destaque “Mulher do Ano”,com seu
trabalho leonístico que vem
desempenhando, na Comunidade à frente
do Clube das Domadoras - do Lions
Clube de Santos Dumont.
Estamos transmitindo à Domadora
Mônica nossos parabéns, pelo destaque
ora recebido merecidamentes.

No início deste mês (março/ 2021), a empresa

Dow iniciou uma exemplar iniciativa para
auxiliar 1.800 famílias em situação de
vulnerabilidade nas comunidades do entorno de
suas fábricas.
A comunidade de Santos Dumont recebeu 200
cestas
.O Lions Clube, mais uma vez parceiro nas ações
da Dow no município, viabilizou a entrega de
100 cestas para as famílias cadastradas da
comunidade sandumonense, no dia 12/03/21.
As instituições selecionadas foram:
a Associação de Catadores de Lixo Reciclável,
representado pelo Presidente, Sr. Luiz Papas, 15
cestas. O Centro Espírita Caminho de Jesus,
representado pelo Sr. Natalino e Sra. Jaqueline
Lisboa O. Gomes, 60 cestas e o Centro Espírita
João Batista, representado pelo Presidente, Sr.
João Geraldo da Silva, 25 cestas.
O Lions Clube foi representado pelos Srs. Cl
Evaldo Fontes, Presidente, e o Cl. Neymar
Cardoso, Vice-governador do Distrito LC 12.
Todos os protocolos relacionados a pandemia
foram mantidos no momento da entrega,
incluindo o distanciamento social e uso de
máscaras, como mostram fotos na página 7.
As 100 cestas restantes serão entregues na
Comunidade do “ Sapo “ tão logo o lockdown seja
finalizado.
CL Evaldo Luiz Barbosa Fontes
Presidente do Lions Clube de Santos Dumont
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Em Pauta na Reunião
de 11 deste mês, as
Comemorações do Dia
da Água. Por ser um
elemento
indispensável à vida, a
ORGANIZAÇÃO
DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU) criou, em 21 de
fevereiro de 1993, o DIA 22 de MARÇO, como
DIA INTERNACIONAL DA ÁGUA. O Lions,
que está em todas as áreas necessitadas, da
Comunidade, está "sempre Alerta" , tomando
suas providências para o bem comum.

Ecologia é a parte da Biologia que se preocupa com o
estudo das relações estabelecidas entre os seres vivos
e destes com o meio ambiente em que vivem. É um
termo derivado do grego que foi formado a partir
das junções das palavras “oikos” e “logos”, que
significam, respectivamente, casa e estudo.
Com vista ao DIA DA ECOLOGIA, que se
comemora em junho, nosso Clube já está projetando
um Concurso, para estudantes, sobre a ECOLOGIA,
maneira de despertar no público estundantil os
interesses de conhecer as imperiosas necessidades
da Ecologia no planeta Terra e se interessar na idéia
de propagar os seus benefícios que são
indispensãveis à vida !
Já falamos portanto que o Lions, Clube
Internacional que presta seus serviços em todas as
comunidades do mundo livre de opressões,
abrangendo todas as áreas que possam trazer
bneficios para suas Comunidades, agora, pelo Lions
de Santos Dumont,vai realizar seu Concurso.
. Vamos aguardar
porque ambém para a saúde e vida
NÓS SERVIMOS !

Em março comemora-se uma das datas mais
importantes quando o assunto é sobrevivência, mais
especificamente no dia 22 – Dia Mundial Da Água. A
data foi criada com o objetivo de alertar a população
internacional sobre a importância da preservação da
água para a sobrevivência de todos os ecossistemas do
planeta.
Agora em 2021, a ONU dá início à Década da Ciência
Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável e o
Professor Água não poderia ficar de fora dessa
missão.
O Instituto Água Sustentável promove
o uso sustentável da água através do
desenvolvimento de estudos, projetos e
pesquisas e da realização de eventos científicos e
educativos.

Água é fonte de Vida
Água é fonte de amor
Nada sem ela se cria
Tudo transforma-se em dor
Cuidemos então desse líquido
Que traz alegria e frescor
Deixando para as geraçoes futuras
A insípida, inodoro, incolor
A água.
Arleyde Santos
Campinhos/AL
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Pássaros de Santos Dumont
Fotos Suelí Brandão(Sandumonense

21

de março
O que são florestas?

Geralmente, damos o nome de floresta a
uma vegetação rica em árvores, onde é
possível observar suas copas encontrando-se
(dossel). Mata e selva são também termos
utilizados como sinônimos de florestas.
Apesar de ter essa desginação popular e bastante
conhecida, existem outras definições mais específicas de
floresta, que são importantes, por
exemplo, para a criação de
políticas públicas.
Uma dessas definições é da
Organização das Nações Unidas
para a Alimentação e a
Agricultura (FAO), que afirma que floresta é uma “área
medindo mais de 0,5 ha com árvores maiores que 5 m de
altura e as florestas são áreas em que há grande
quantidade de espécies vegetais, principalmente as
lenhosas, e espécies animais
As florestas são, portanto, o habitat de vários seres vivos,
sendo responsáveis por abrigar uma grande
biodiversidade. De acordo com a FAO, elas abrigam cerca
de 80% da biodiversidade terrestre do mundo, e,
infelizmente, sua biodiversidade está ameaçada pelo
desmatamento, pela degradação florestal e pelas mudanças
climáticas.
As florestas, no entanto, não são importantes somente pela
biodiversidade que abrigam. Não podemos esquecer-nos
de que elas afetam diretamente a regulação do clima. Elas
constituem, por exemplo, um
importante estoque de carbono, uma
vez que absorvem o gás carbônico da
atmosfera e utilizam-no em seu
crescimento.
Quando as florestas são destruídas, no
entanto, emitem gases de efeito estufa,
como o gás carbônico, responsáveis pelas mudanças
climáticas. Outro ponto importante é que a destruição das
florestas provoca uma redução da umidade local, causando
impacto também no regime de chuvas.As florestas
apresentam ainda relação com a água potável. Segundo as
Nações Unidas, três quartos da água potável vêm de bacias
hidrográficas com florestas. Essas bacias hidrográficas são
protegidas pelas plantas encontradas nas florestas, uma
vez que estas apresentam importante papel no controle da
erosão e evitam que uma grande quantidade de sedimentos
chegue até a água.
As florestas também são fonte de alimentos, medicamentos
e matérias-primas. De acordo com a FAO, mais de um
bilhão de pessoas dependem diretamente das florestas para
alimentação, abrigo, energia e renda.
Por Vanessa Sardinha dos Santos
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A jornada de serviço

LEO é vida!
O que é alegria para você? Ver o brilho nos olhos de A Jornada de Serviço é uma abordagem para viver e servir
uma criança ao ganhar uma cesta básica?
bem. Para fazer uma diferença real, as pessoas podem ver e
sentir. Ele abrange quatro fases simples: Aprender,
O que é tristeza para você? Ver o brilho nos olhos de
Descobrir, Agir e Comemorar. Amamos essas palavras
uma criança ao ganhar uma cesta básica?
porque elas transcendem as fórmulas organizacionais. Eles
não têm fronteiras. Eles são a essência dos Leões e Leos.
Quando participamos das campanhas do LEO Clube,
seja qual for, nós sentimos uma mistura de
Se os últimos 100 anos nos ensinaram alguma coisa, é
sentimentos antagonistas ao mesmo tempo. Sentimos
que, à medida que servimos, crescemos. E nunca
felicidade por poder proporcionar aqueles
deveríamos parar. O serviço é a nossa jornada. Vamos
momentos para cada família. Sentimos tristeza por
explorar isso juntos.
ver que muitas famílias ainda precisam muito da
nossa ajuda e, provavelmente, vão precisar para
sempre. Sentimos gratidão por termos sido
escolhidos entre tantos para ter a capacidade de
mudar o mundo, não só o mundo das famílias que
Quando você se torna um Leão, você se torna parte de
ajudamos, mas, principalmente, o nosso mundo.
uma rede global de voluntários que trabalham juntos para

Os benefícios
de ser um Leão

Nos sentimos mais determinados, porque sabemos
que conseguimos cada vez muito mais.
Ao ajudar uma pessoa doando o nosso tempo,
comida, roupa, meia, sapato ou somente um abraço,
percebemos o quanto somos importantes nesse
mundo, o quanto reclamamos por pouca coisa, o
quanto desistimos nas primeiras dificuldades e o
quanto precisamos desse trabalho. Trabalho
voluntário, que “não recebemos nada em troca”.
Mentira. Recebemos sim; e recebemos muito:
gratidão, orações e muitos sorrisos, existe melhor
forma de pagamento? Eu desconheço.
EO não é somente uma Oportunidade de adquirir
Experiência em Liderança. No LEO, aprendemos a
ser organizados, administrar melhor o nosso tempo,
ter responsabilidades, prioridades e foco; crescemos
tanto na vida pessoal, quanto na vida profissional.
Enfim, o LEO nos proporciona amadurecimento e
confiança.
Ser LEO é sentir. Ser LEO é servir. Ser LEO é ser
humano.
Instrução LEOnística realizada pela CLEO Amanda
Bellini, do LEO Clube de Matão - Distrito LEO LC6.

fazer a diferença. Aqui estão apenas alguns dos grandes
benefícios que você pode esperar:

Junte-se a uma
Coloque as
comunidade
habilidades de
Do bem Liderança em ação
Existem mais de 48.000
Lions Clubes em todo o
mundo. Cada um está
repleto de pessoas como
você, que decidiram agir
e servir aos outros. Os
Leões formam amizades
únicas e conexões
significativas que podem
durar por toda a vida.

Experimente a
sensação de serviço
No coração dos Lions
Clubes, existe uma
constante: o serviço.
Dedicar seu tempo e
energia a outras pessoas é
uma maneira fantástica de
ajudar sua comunidade.
No entanto, também
proporciona um grande
sentimento para você que
pode se espalhar e ter um
impacto positivo em sua
vida e em como você
aborda o mundo.

Um Lions clube é um ótimo
lugar para desenvolver
suas habilidades de
liderança e colocá-las em
prática. Cada clube oferece
oportunidades de
liderança, juntamente com
treinamento de primeira
classe de nossa associação
global.

Acesse um Sistema de
Suporte Global
Todos os Leões e clubes
são apoiados por nossa
associação internacional.
Mais de 300 funcionários
do Lions International
estão constantemente
trabalhando em
ferramentas e tecnologia
para aprimorar seu serviço.
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CENTR ESPÍRITA JOÃO
BATISTA
Doação de 25 Cestes Básicas
em Parceria com
DOW QUÍMICA
conforme ATA de 11/03/2021

RECUPERANDO VIDAS
Doação de 4 fardos com 24 pts
de Óleo comestível

APAE DE SANTOS DUMONT
Doação de 72 pets de óleo de
soja, pelo Lions e os Leos
Alpha e Ômega,, dentro da
Campanha:
APAE-SD, precisa de você

CATADORES DE LIXO
RECICLÁVEL
doação de 15 Cestes básicas, em
PARCERIA com
DOW QUÍMICA conforme
ATA de 11 de março/21

PROJETO VIDA
Doação de 4 fardos com 24 pts
de Óleo comestível

CENTRO ESPÍRITA CASA DO
CAMINHO
Doação de 60 Cestas Básicas em
Parceria com
DOW QUÍMICA
, conforme ATA de 11/03/2021

NOTA: As DOAÇÕES DE 200
CESTAS BÁSICAS PELA
DOW QUÍMICA. estão assim
distribuidas, constante da ata
da reunião da Diretoria do
Clube, do dia 11/03/2021:
15 cestas para a Sociedade de
Catadores de Material Recicla´vel; 60 para Centro Esp. Casa
do minho e ...25 paa Centro
Esp. João Batª. 100 que serão
entregues após o lock-down ,
na Comunidade do “Sapo”,

Para conhecimento de todos, informo que compramos na última
sexta-feira, dia 26, uma cadeira de rodas,
conforme foto, resultado da bonita campanha
dos nossos sócios de arrecadar lacres de
latinhas de alumínio. A nossa campanha visa
não só ajudar as pessoas necessitadas, mas
também retirar de circulação o alumínio que
contamina e polui o meio ambiente. “Parabéns
a nossa família Lions” Aproveito a
oportunidade para agradecer o
comprometimento com o próximo e pedir a
todos que continuem xz\com a nossa campanha beneficente para
arrecadar lacres de latinhas de alumínio,com o objetivo de
adquirimos cada vez mais cadeiras de rodas''’CL Evaldo
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300 22 and street Oak Blooh
60523 8842 Ilinois U.S.A.
Www.lionsclub.org
Presidente Internacional
IP CL Dr Jung-yul Choi/ Seong-Bok
Bousan- Jae-IL Lions Clube Corea
Diretor Internacioal
Cl Marcano Silvestre Da Silva
Conselho de Governadores
CG CL Eduardo Jacób/ CªL Lilliam
DISTRITO LC 12
Governador
DG CL Luiz Ant° da Silva/CªL Marcília
1º Vice Governador
CL Neymar Cardoso da Silva/Afonsina
2º Vice Governador
CL Celestino J. Bacelar/Margareth
LIONS CLUBE DE SANTOS DUMONT
Padrinho - Juiz de Fora/Redentor
Fundação: 06 /08/ 1966
Carta Constitutiva -29*/ 11/ 66
C N P J -20.458.931/0001-45
DIRETORIA
PRESIDENTE- (GAT)
CL Evaldo Luiz Barbosa Fontes
EX- PRESIDENTE IMEDIATO (LCIF)
CªL Elaine Bastos Couri
1º VICE-PRESIDENTE ( GLT)
CL Bruno Gonçalves Schroder e Souza
SECRETÁRIOS
1° CL Ronaldo Martins de Oliveira
2ª CªL Ângela Maria Schroder e Souza
TESOUREIROS
1º CL Neymar Cardoso da Silva
2º CL Silte Henriques
DIRETORA SOCIAL
CªL Denise Maria Mendes Caldas
DIRETOR DE SÓCIOS (GMT)
CL Marco Antonio Guarino Henriques
DIRETOR DE SERVIÇOS DO CLUBE ( GST)
CL Marco Antonio Guarino Henriques
DIRETOR ANIMADOR E PROTOCOLO
CL Ney Silvestre de Paiva
DIRET. DE COMUNICAÇÃO E MARKETING
CL Felipe Gonçalves Schroder e Souza
DIRETOR DE INFORMÁTICA E INFRAESTRUTURA
CL Douglas de Barros Cunha
DIRETOR DE SAÚDE
CL Valter Gonçalves Souza
VOGAIS POR 1 ANO
CL José Ademar Viana
CL Marcos João Couri
VOGAIS POR 2 ANOS
CL Cleber Faria da Silva
CL José Bonifácio F. Fortes
EDITOR-DIGITALIZADOR DO “14bis”
CL Fundº Edson Teixeira

Um garoto tinha um cacchorrinho
chamado tido que dormia num
cesto.
.. Um dia o cachorrinho sumiu
e não voltou p’ra casa.
Qual ´´e o nome do filme?
oditnes otxes O

Dois amigos se encontram depois
de muitos anos:
Casei, separei e já fizemos a
partilha dos bens
- e as crianças?
-O Juiz decidiu que ficariam com
o que ficasse com a maior parte
dos bens
- Então ficaram para a mãe
-Não. Ficaram p’ra nosso
advogado
O condenado à morte esperava a
hora da execução, quando chegou
o padre:
-Meu filho, vim trazer uma
palavra de Deus para você
-Perda de tempo , seu Padre.
Daqui a pouco vou estar diante
dEle pessoalmente. Algum
Meu pai quer que eu faça
“direito” e seja um bom
advogado.
- Que bom...Vai seguir a
profissão do velho
NÃO -!!!! Ele quer que tire ele
da cadeia...
Uma rapaz chegou num velório
e a primeira coisa que
perguntou foi:
- Qual é a senha do Wi-Fi?
- Respeite o falecido ...- É tudo junto?

Elizabeth Bastos
Psicóloga

Especialista em Acupultura
Convênios com Sindicatos: C B C C
e BANCÁRIOS
Rua Vieira Braga, 31- Tel.3251-1053

Almoço Executivo
A La carte
buffet
jantares
reuniões
self- service

Telefone (32) 3251 6853
Av.Presidente Getúlio
Vargas,,242
Santos Dumont-MG

