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Niver

Completando mais uma primavera temos no dia 04 Martha
Veloso e dia 07 Ana Dória e Marlene Mattos.
Na confraternização
natalina do Lions
Clube de Itabuna
Centro as
companheiras Leão
Célia Barreto
Santos, Norma
Couto, Viviane
Bonﬁm e Marlúcia
Rocha em momento
de descontração
durante o jantar.

O casal
Companheiro Leão
Dione e Antônio
Magno também
esteve presente no
jantar de
encerramento das
atividades
leonísticas deste
ano.

Tudo pronto nas Lojas da Detalhes para
receber sua ﬁel clientela que vai se admirar
com o bom gosto das fragrâncias, lindas
bolsas, relógios e bijuterias, tudo obedecendo
as tendências da temporada Primavera/Verão
2017/2018

– A senhora Zenaide Moura reuniu
familiares e amigos mais chegados para
juntos comemorar os seus bem vividos e
Parte do grupo das companheiras leão que esteve presente proveitosos 80 anos em grande estilo no
na grande festividade de despedida do ano leonistico de cerimonial Maison Marie.
2017.

Com o novo endereço, agora no Jardim
Vitória, o salão de beleza Biboca com amplas
instalações está pronto para receber a sua
crescente e ﬁel clientela para as festividades
de ﬁm de ano. (Foto Divulgação)

A aniversariante Zenaide Moura ao lado
dos ﬁlhos Emanuelle, Luíz e Fátima.
No jantar de encerramento as companheiras leão Leda e
Lola Baracat e Áurea Esquivel comemorando o desfecho
satisfatório das atividades leonísticas deste ano que
completou 100 anos de atividades.

A loja Arezzo do Shopping Jequitibá sob a
gerência de Liu Leal com supervisão da
proprietária Paula Machetto aguardam suas
clientes com muitas novidades e todas as
tendências Primavera/Verão 2017/2018. (Foto
Divulgação)

Os companheiros Leão do Lions Clube de
Itabuna Centro Raimunda Crispim, Mary
Kalid e Nelson José Barbosa no jantar de
encerramento das atividades do Leonismo
Itabunense do ano de 2017.

Sabrina Almeida com suas sócias Eliane Almeida e
Livana Fontes prontas para atender aos mais exigentes
clientes no seu bem instalado salão Biboca.

A aniversariante
Maristela Santana
do dia 10 passado,
preferiu fugir das
homenagens a
que tem direito
pelo seu
dinamismo e
comemorar em
viagem ao lado de
familiares.A
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