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Neste sábado (31) numa 
iniciativa da Prefeitura 
Municipal, aconteceu o 
Sesi Cidadania, com a pre-
sença de milhares de pes-
soas que tiveram acesso 
à diversos serviços. Com 
várias tendas armadas na 
Praça Geraldo Costa, a 
população pode fazer tes-
tes de sífilis, HIV, visão, 
orientações sobre saúde, 
emissão de RGs, práti-
ca de esporte entre tantas 
outras atividades. Tendas 
com orientações jurídicas, 
empresariais e financei-
ras dividiram espaço com 
crianças fazendo ativi-
dades com pinturas, cor-
tes de cabelos e dicas de 
beleza para as mulheres.  
Pensando na população 
do Maracaibo, Flor do 
Campo, Alberto Ronconi 

e Poço Grande, o prefeito 
Vaqueli e a ABC transpor-
tes disponibilizaram qua-
tro ônibus totalmente gra-
tuitos para a locomoção 
das pessoas interessadas a 
participarem do evento. O 
Prefeito Marcelo Vaqueli 
também lançou oficial-
mente o Programa Atleta 
do Futuro “Essas crianças 
são o presente e o futuro 
da nossa cidade, investir 
no esporte é investir no 
futuro delas, como mes-
mo diz o nome do projeto, 
isso é muito gratificante”.  
Aproximadamente 200 
alunos receberam os uni-
formes do Programa. A 
Prefeitura Municipal, por 
meio da Secretaria de 
Esportes, realizou a dis-
tribuição na antiga Es-
tação da Praça Geraldo 

Costa. “�Estamos tra-
balhando para oferecer 
oportunidades de lazer, 
entretenimento e espor-
tes saudáveis para todas 
as crianças, jovens e ado-
lescentes de Tremembé.  
O programa Atleta do Fu-
turo é uma parceria im-
portante entre Prefeitura 
e Sesi, e está oferecendo 
aulas de futebol de graça 
para jovens de até 17 anos.  
Em breve estaremos fa-
zendo uma ampla re-
forma no Centro Es-
portivo da Escola José 
Inocêncio no Maracaibo,  
melhorando ainda mais a 
estrutura do local para pro-
porcionar mais conforto 
para os alunos e frequenta-
dores, destacou o prefeito 
Marcelo Vaqueli, durante 
a entrega dos uniformes.

PREFEITO VAQUELI LANÇA OFI-
CIALMENTE PROGRAMA ATLETA 
DO FUTURO NO  EVENTO SESI  

CIDADANIA

Mais uma edição do AVI-
VA Tremembé acontecerá 
entre os dias 12 e 14 de 
setembro, na Praça Ge-
raldo Costa (Praça da Es-
tação). Com o tema “Ve-

nha participar desta festa 
de louvor”, o 5º AVIVA 
Tremembé promete atrair 
um público de aproxima-
damente 30 mil pessoas. 
“Esse é um evento que 

foi crescendo a cada ano. 
No primeiro AVIVA tive-
mos um público de 3 mil 
pessoas. Este ano, espe-
ramos mais de 30.000”, 
disse um dos organiza-
dores, Rodrigo Corbani, 
que ressaltou ainda ca-
racterísticas do evento.  
“É um evento voltado à 
família e não apenas à co-
munidade evangélica. O 
objetivo não é defender 
bandeiras de religiões, 
mas sim avivar a paz, a 
comunhão e o amor entre 
as pessoas”, destacou ele. 
O AVIVA Tremembé já 
é referência em eventos 
na região, apresentando 
um formato enxuto e di-
ferenciado, que facilita a 
participação das pessoas.  
O evento é gratuito e terá 
início às 20h00 com shows 
musicais e mensagens 
de louvor todos os dias.  
Será disponibiliza-
do no local uma pra-
ça de alimentação vol-
tada, principalmente 
para família. Atrações – 
 O 5º AVIVA Tremem-
bé contará com atrações 
como PG (12/09), Li-
vres para Adorar (13/09) 
e Davi Sacer (14/09).

AVIVA TREMEMBÉ 2013 TERÁ  
APRESENTAÇÕES DE PG, LIVRES PARA 

ADORAR E DAVI SACER. CONFIRA  
PROGRAMAÇÃO COMPLETA

O Centro Cultural Câmara 
dos Deputados recebe até 
31 de outubro as inscrições 
para o processo seletivo de 
exposição temporária ar-
tística e institucional para 
2014. O edital contempla 
a seleção de projetos ar-
tísticos nas áreas de foto-
grafia, escultura, pintura, 
gravura, desenho e obras 
em papel. As produções 
institucionais históricas ou 
comemorativas também 
poderão participar do pro-
cesso seletivo, desde que 
patrocinadas por órgãos e 

entidades estatais ou por 
organizações sem fins lu-
crativos. Para as exposi-
ções artísticas, a Câmara 
dos Deputados poderá 
oferecer aos selecionados 
painéis próprios, suportes 
para fixação das obras, e 
sua respectiva iluminação 
– que serão montados pela 
equipe do Centro Cultu-
ral –, além de confecção 
do material promocio-
nal, catálogo das obras 
e divulgação na mídia.  
Os projetos serão analisa-
dos pela Comissão Cura-

dora do Centro Cultural 
Câmara dos Deputados, 
e os selecionados entra-
rão na Agenda Cultural 
da Casa para 2014. Em 
decorrência do aumen-
to da demanda, além dos 
e-mails descritos no edital, 
a Comissão decidiu aceitar 
inscrições pelo correio. O 
material deverá ser envia-
do para o endereço: Palá-
cio do Congresso Nacional 
Câmara dos Deputados – 
Anexo 1, sala 1602 Praça 
dos Três Poderes - Brasí-
lia - DF CEP 70160-900.

Em decorrência do aumento da demanda, 
a Comissão Curadora do Centro Cultural 
Câmara dos Deputados resolveu aceitar 
inscrições também pelo correio. Outras 

novidades também estão descritas abaixo.

De 03 a 29 de setembro, o 
Sesc São José dos Campos 
recebe a exposição “Terri-
tório em Trânsito”, que ex-
pões fotos da edição espe-
cial da revista de fotografia 
Sueño de La Razón. Nos 
dias 10, 11 e 12,  os fotó-
grafos latino-americanos 
promovem um encontro 
para discutir os rumos da 
fotografia. Programação
Exposição - Território em 
Trânsito (De 03 a 29/9)
Com imagens publicadas 
na edição especial da re-
vista Sueño de La Razón
Em comemoração a edição 
especial da Revista Sueño 
de la Razón, o Sesc São 
José dos Campos apre-
senta um recorte sobre a 
atual produção fotográfica 
latino-americana. A Revis-

ta promove a difusão da 
fotografia contemporânea 
sul-americana e propor-
ciona integração cultural 
entre os países envolvidos.
As fotografias são expos-
tas na Área de Exposi-
ção do Sesc. Grátis. Vi-
sitação nos horários de 
funcionamento do Sesc. 
Recomendação ataria livre. 
Tendências  da  Produção  Fo-
tográfica na América Latina
Encontros com fotógrafos 
latino-americanos para se 
discutir a fotografia latino
-americana na atualidade. 
Tendências da produção 
fotográfica, fotografia do-
cumental, fotografia con-
temporânea e edição foto-
gráfica são alguns temas 
que serão abordados. 
Com Roxana Moyano, 

Mateo Pérez Correa, Ro-
berto Hurcaya, Pablo 
Corral, Ataulfo Hernán 
Perez Aznar, Luís Weins-
tein Cayuela, Nelson 
Garrido Sánchez, Pio Fi-
gueiroa, Andrea Jösh, 
Daniel Alejandro Sosa 
Debenedetti e Carlos Al-
fredo Casco Almada. 
Dia 10, terça, às 19h. Au-
ditório. Grátis. 124 luga-
res. Dias 11 e 12, quarta 
e quinta, às 19h, Espaço 
Corpo e Arte. Grátis. 50 
lugares. Retirada de con-
vites com 1 hora de an-
tecedência. Recomenda-
ção etária livre. O Sesc 
São José dos Campos fica 
na Av. Adhemar de Bar-
ros, 999 - Jd. São Dimas. 
Mais informações pelo 
telefone (12) 3904-2000.

Sesc realiza exposição fotográfica 
e  encontro com fotógrafos  

latino-americanos

A Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé por intermédio da 
Secretaria de Meio Am-
biente do Estado, estará 
reforçando os serviços de 
coleta de lixo na cidade, 
com aquisição de mais 
um caminhão coletor e 
compactador de lixo. Na 
tarde desta quinta feira 

(29) o prefeito municipal 
Marcelo Vaqueli esteve 
reunido com o secretário 
de meio ambiente do Esta-
do, Senhor Bruno Covas, 
para assinar o convênio 
para recebimento do veí-
culo. O valor do repasse 
é de R$ 194.025,00 (cen-
to e noventa e quatro mil 
e vinte cinco reais) e o 

caminhão coletor e com-
pactador de lixo servirá 
para a melhoria da limpe-
za na cidade e auxílio na 
preservação do meio am-
biente. “Fiquei feliz com 
a aquisição do caminhão, 
estamos melhorando cada 
vez mais o recolhimento 
de lixo na cidade”, res-
salta o prefeito Vaqueli.

VAQUELI ASSINA  CONVÊNIO 
PARA  AQUISIÇÃO DE MAIS UM 

CAMINHÃO COLETOR E
COMPACTADOR DE LIXO
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POSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras 
e outras da cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da 
Av. Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - 
Rua Aluno Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Gal-
vao de França ( Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida 
Gil, 19 - Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro 
Alves Ferreira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - 
Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Se-
nhora de Natividade e Panificadora Pão Zico - 
Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvakho, 100 - 
Banca canto das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de 
Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção 
Av. 7 de setembro, 258.
SANTA BRANCA: Banca da Roberta
Rua José Joaquim Nogueira tel :3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: 
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviá-
ria).
SÃO LUIS DO PARAITINGA: 
Banca da Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça.
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08TRE-
MEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais: 
Av Iperoigue e no Itaguá.

Miscelânea
Curiosidades 

Antigamente, no Brasil, para se ter melado, os escravos colocavam o caldo de cana de açúcar em um tacho e o levavam ao fogo. 
Não podiam parar de mexer até que uma consistência cremosa surgisse. Porém, um dia, cansados de tanto mexer e com serviços 
ainda por terminar, os escravos simplesmente pararam e o melado desandou. O que fazer agora? A saída que encontraram foi 
guardar o melado longe das vistas do feitor. No dia seguinte, encontraram o melado azedo e fermentado. Não pensaram duas 
vezes e misturaram o tal melado azedo com o no e levaram os dois ao fogo. Resultado: o “azedo” do melado antigo era álcool, 
que aos poucos foi evaporando e formou no teto do engenho umas gotas que pingavam constantemente. Era a cachaça já formada, 
que pingava. Daí o nome “pinga”. Quando a pinga batia nas suas costas marcadas com as chibatadas ardia muito, por isso deram 
o nome de “água ardente”. Caindo em seus rostos escorrendo até a boca, os escravos perceberem que, com a tal goteira, ficavam 

alegres e com vontade de dançar. E sempre que queriam ficar alegres repetiam o processo.

Caniço suíço 

Sabendo que o exército do seu país importava canivetes alemães, Karl Elsener abriu uma fábrica em 1884. Os seus primeiros 
canivetes Victorinos foram entregues aos soldados suíços em outubro de 1891. Colocou o brasão do país para diferenciá-los dos 
alemães e os batizou homenageando seus pais. Victor e Victória. Para ampliar o negócio e atrair utilizadores mais refinados, El-
sener aperfeiçoou os canivetes e assim, surgiram os modelos com ferramentas abre latas, chave de fendas, punção e saca rolhas, 
serrote, alicate, abre garrafas, palito de dentes, pinça, gancho de pesca, lente de aumento e até uma pequena bússola. O primeiro 
popularizou-se depois da Segunda Grande Guerra Mundial, com as unidades militares americanas. Atualmente, a linha para 
oficiais tem 100 diferentes combinações. Diferente do que se imagina, o mau humor crônico não é um traço de personalidade e 
sim uma variação moderada de depressão, conhecida como distimia que poder ser desencadeada tanto na infância como na vida 
adulta por fatores genéticos ou adventos traumáticos. Apesar de não ter cura, o distúrbio pode ser controlado quando tratado 
com antidepressivos. Comemora-se a 23 de novembro o Dia do Livro. Durante muito tempo os tipos (letras) e as ilustrações dos 
livros eram talhadas em madeira. Esta era molhada em tinta e comprimida contra uma folha de papel. Um livro de 100 páginas 
necessitaria de 100 tábuas talhadas manualmente. Mas em 1454, o alemão Johannes Gutenberg revolucionou esse processo, 
criando os tipos móveis. Com eles era possível escrever uma página palavra após palavra, através de rodízio das letras. Com isso, 
foi possível popularizar o livro e difundir conhecimentos como nunca antes se havia feito. Em 1814, outro alemão, Frederich 
Koening inventou a imprensa movida a vapor que conseguia rodar mais de mil cópias por hora. Em 1846, o americano Richard 
Roe inventou a primeira máquina rotativa que aumentou a velocidade da imprensa para cinco mil cópias por hora porque permitia 
a reposição mecânica do papel. Em 1884, com a invenção do linotipo, que multiplicava por seis a velocidade da imprensa, por 
compor os caracteres mecanicamente, chegou ao fim a era dos tipos móveis alimentados manualmente. No século passado, foi 
inventado a fotocomposição, em que os textos e as fotos são produzidos na redação e montados manualmente em papel especial 
e depois fotografados para a reprodução do fotolito. Atualmente as redações da maioria dos jornais e revistas usam a editoração 
eletrônica em textos e fotos compostos em uma página do computador.

Humor 
O bêbado inveterado vai ai médico, acompanhado de sua esposa e o médico pergunta:
- Qual é o problema?
- É que eu sinto náuseas, dores no corpo, estou sempre cansado...
- O senhor fuma?
- Três maços por dia!
- Aí está o problema, meu amigo! Pare de fumar imediatamente e logo voltará a ter uma saúde de ferro.
Feliz com o diagnóstico despediu-se do medido e assim que saíram, a esposa perguntou-lhe:
- Que história é essa de fumar três maços por dia? Você nunca colocou um cigarro na boca!
- Eu sei, meu bem! Mas se eu dissesse que não fumava ele iria perguntar se eu bebia... aí me tocava parar de beber!

Três amigos estão no velório de um companheiro de trabalho e um deles, olhando para o defunto, diz:
- Eu queria que quando eu morresse, todos me olhassem e dissessem algo grande que fiz de bom na vida.
- É verdade, diz o outro. Eu também queria que olhassem e dissessem, foi um grande homem e o melhor amigo.
O terceiro escutava atentamente seus amigos , sem fazer comentários e os outros perguntaram:
- E você o que gostaria que dissessem?
- Eu gostaria que todos me olhassem e dissessem: Olha, olha? Parece que está se mexendo?

A tia vira-se para a sobrinha e pergunta:
- Mariazinha, o que você vai fazer quando for grandona assim como a titia?
A menina pensou um pouquinho e respondeu:
- Regime titia!

O policial faz sinal para a mulher parar, aproxima-se do carro e diz:
- A senhora estava a 130 quilômetros por hora. Vou ter que multá-la!
E a motorista, loiríssima, diz:
- Quebra o galho, Seo guarda... É a primeira vez que dirijo e eu ainda não tenho a carteira de habilitação!

Na escola Manuelzinho escuta esta piada:
- Quantos pastéis comes em jejum?
- Como dois.
- Burro! Só comes um. Quando comes o segundo já não é mais jejum.
- É verdade. Faz sentido.
Manuelzinho quando chega em casa conta a piada ao pai:
- Pai, quantos pastéis comes em jejum?
- Como três.
- Que pena! Se comesses dois eu teria uma piada ótima pra te contar.

Um amigo chega para o outro e diz:
- Acabou meu problema de memória, estou fazendo um curso sensacional de memorização. Não esqueço mais nada.
- Ah é? E como é o nome do curso? Pergunta o amigo.
O outro colocou o dedo indicador dobrado sobre os lábios como quem está pensando e falou:
- Como é o nome daquela flor que nasce num galho cheio de espinhos?
- Rosa! Respondeu o amigo.
Aí o cara virou para a esposa, que estava próxima, e falou:

- Rosa! Como é mesmo o nome do curso de memorização que eu estou fazendo?

 
Mensagens 

Vigiar não é desconfiar. É acender a própria luz, ajudando os que se encontram nas sombras. Defender não é gritar. É prestar 
mais intenso serviço às causas e às pessoas. Ajudar não é impor. É amparar, substancialmente, sem pruridos de personalismo, 
para que o beneficiado cresça, se ilumine e seja feliz por si mesmo. Ensinar não é ferir. É orientar o próximo, amorosamente, 
para o reino da compreensão e da paz. Renovar não é destruir. É respeitar os fundamentos, restaurando as obras para o bem geral. 
Esclarecer não é discutir. É auxiliar, através do espírito de serviço e da boa vontade, o entendimento daquele que ignora. Atuar 
não é desejar. É compreender sempre, dar de si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se para que a luz divina do 
verdadeiro amor resplandeça. Não converta seus ouvidos num paiol de boatos. A intriga é uma víbora que se aninhará em sua 
alma. Não transforme seus olhos em óculos da maledicência. As imagens que você corromper viverão corruptas na tela de sua 
mente. Não faça de suas mãos lanças para lutar sem proveito. Use-as na semeadura do bem. Não menospreze suas faculdades 
criadoras, centralizando-as nos prazeres fáceis. Você responderá pelo que fizer delas. Não condene sua imaginação às excitações 
permanentes. Suas criações inferiores atormentarão seu mundo íntimo. Não conduza seus sentimentos à volúpia do sofrer. Ensi-
ne-os a gozar o prazer de servir. Não procure o caminho do paraíso, indicando aos outros a estrada para o inferno. A senda para 
o Céu será construída dentro de você mesmo. Falará você na bondade a todo instante, mas, se não for bom, isso será inútil para 
a sua felicidade. Sua mão escreverá belas páginas, atendendo a inspiração superior, no entanto, se você não estampar a beleza 
delas em seu espírito, não passará de estafeta sem inteligência. Lerá maravilhosos livros, com emoção e lágrimas, todavia, se não 
aplicar o que você leu, será tão somente um péssimo registrador. Cultivará convicções sinceras, em matéria de fé, entretanto, se 
essas convicções não servirem à sua renovação para o bem, sua mente estará resumida a um cabide de máximas religiosas. Sua 
capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhorando personalidade, contudo, se você não disciplinar, a lei o defrontará 
com o mesmo rigor com que ela se utiliza de você para aprimorar os outros. Você conhecerá perfeitamente as lições para o cami-
nho e passará, entre os olhos mortais do mundo, à galeria dos heróis e dos santos, mas, se não praticar os bons ensinamentos que 
conhece, perante as Leis Divinas recomeçará sempre o seu trabalho e cada vez mais dificilmente, você chamará a Jesus, Mestre e 
Senhor, se não quiser, porém, aprender a servir com Ele, suas palavras soarão sem qualquer sentido. A paciência não é um vitral 
gracioso para as suas horas de lazer. É amparo destinado aos obstáculos. A serenidade não é jardim para os seus dias dourados. É 
suprimento de paz para as decepções do seu caminho. A calma não é harmonioso violino para as suas conversações agradáveis. É 
valor substancial para os seus entendimentos difíceis. A tolerância não é saboroso vinho para os seus minutos de camaradagem. 
É porta valiosa para que você demonstre boa vontade, ante os companheiros menos envolvidos. A boa cooperação não é processo 
fácil de receber concurso alheio. É o meio de você ajudar ao companheiro que necessita. A confiança não é um néctar para as 
suas noites de prata. É refúgio certo para as ocasiões de tormenta. O otimismo não constitui poltrona preguiçosa para os seus 
crepúsculos de anil. É manancial de forças para os seus dias de luta. A resistência não é adorno verbalista. É sustento de sua fé. 
A esperança não é genuflexório de simples contemplação. É energia para as realizações elevadas que competem ao seu espírito. 
Virtude não é flor ornamental. É fruto abençoado do esforço próprio que você deve usar e engrandecer no momento oportuno.

Pensamentos
Todo progresso da ciência é resultado de audácia  

e imaginação.
Não rezo pelos políticos, apenas observo-os e rezo pelo meu 

país.
Briga o mar com a praia e quem sofre é o caramujo.

Quem tem telhado de vidro não atira pedra no vizinho.
Mais depressa se apanha um mentiroso do que um coxo.

Chicote se não for usado vira pedaço de couro.
O corpo destila as lágrimas que os olhos não conseguem 

verter.
A amizade é um amor que nunca morre.

O caminho do progresso não é rápido e nem fácil.
Queres que falem bem de ti? Então morra.

A recompensa de uma coisa bem feita é tela feito.
Todos os amores são eternos, o que muda são as pessoas.

O curso do verdadeiro amor jamais flui suavemente.
É chato ser bonito, mas o mais chato é ser feio.

Nasci pelado, careca e sem dentes, por isso o que vier é lucro.
A natureza não criou a indecência, o homem é quem a 

inventou.
Criatividade é tornar simples o que é complicado.

As reuniões são indispensáveis quando não se quer decidir 
nada.

A decisão é freqüentemente a arte de ser cruel a tempo.
Se não fosse pelo último minuto, muita coisa ficaria  

sem fazer-se.
A decisão é uma forma de reagir.

Se não houvesse esperança, não estaríamos lutando.
Quando Deus fecha uma porta, Ele pode estar abrindo uma 

janela.
Sou uma das poucas pessoas honestas que encontrei pela vida.

O casamento começa no motel e termina na pensão.
Se não pode ser o que és, seja com sinceridade o que podes ser.

A sabedoria vem do escutar, do falar e do arrependimento.
Quando o ar te faltar, respire mais devagar.

Um bom começo já é a metade.
Não se nasce mulher, torna-se mulher.

Quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável.
Querer a verdade é confessar-se incapaz de criá-la.

Aquele que sabe mandar sempre encontra quem deve obedecer.
Diga a verdade apenas a quem está disposto a ouvi-la.

Humor não é um estado de espírito, mas é uma visão do 
mundo.

Se não sabes escutar, não deves falar.

Em audiência com o Se-
cretario Estadual da Edu-
cação, foi solicitada à 
ampliação do número de 
salas de aula e creche es-
cola para o município
O deputado estadual André 
do Prado (PR) esteve nes-
ta terça-feira (10), ao lado 
do prefeito de Tremembé, 
Marcelo Vaqueli (PSB), 
reunido com o secretá-
rio estadual de Educação, 
Herman Voorwald e com 
o coordenador de relações 
institucionais, José Afonso 
Carrijo Andrade, em busca 
de investimentos na área 
de educação do municí-
pio, como a ampliação do 
número de salas de aula e 
pedido de mais uma cre-
che escola para a cidade.
Intermediado pelo depu-
tado André do Prado, o 
prefeito Marcelo Vaque-
li apresentou o pedido de 
construção de mais quatro 
salas de aula na E.E Profª 
Amália Garcia Rodrigues 
Patto, em atendimento a 
solicitação da diretoria de 
ensino de Pindamonhan-
gaba, responsável pela 
região. Na avaliação do 
órgão, para atender a de-
manda de educação no 
município em 2014, é ne-
cessário a ampliação do 
número de salas de aula. O 
prefeito disse ainda que a 
escola possui gestão com-
partilhada, uma cessão de 
espaços, que resulta de um 
acordo entre a Secretaria 

Deputado André do Prado e
prefeito de Tremembé buscam
investimentos do governo para 

melhorias na Educação do
município

de Estado e a prefeitu-
ra municipal e se haveria 
uma resolutividade sobre 
essa questão. “Nosso ob-
jetivo é buscar a amplia-
ção da oferta de educação 
em nosso município para 
que em 2014 nossos alu-
nos não fiquem sem aula. 
Nossa expectativa é poder 
oferecer ensino com qua-
lidade e também conforto. 
Por isso, o deputado An-
dré do Prado marcou essa 
reunião”, afirma Vaqueli.
Durante a reunião, o coor-
denador de relações ins-
titucionais, José Afonso 
Carrijo Andrade, contatou 
a dirigente de ensino da re-
gião, Gicele de Paiva Giu-
dice, onde apurou a neces-
sidade da implantação das 
salas de aula. Com vistas a 
oferecer mais qualidade na 
oferta de ensino, a secreta-
ria estadual de educação 
vai realizar um estudo de 
demanda para certificar o 
município da necessidade 
de ampliação das salas de 
aula e do descompartilha-
mento da escola. Avaliará 
ainda pela construção de 
uma escola estadual, ao 
invés das salas de aula. A 
prefeitura se comprometeu 
em apresentar uma área de 
6mil m² com estudos topo-
gráficos e plano altimétri-
co para que haja celerida-
de na avaliação do pedido.
Para o deputado André 
do Prado, a secretaria de 
educação tem se mobili-

zado em realizar impor-
tantes investimentos em 
Educação e, a exemplo 
do caso apresentado pela 
prefeitura de Tremembé, 
busca sempre atender as 
diversas demandas apre-
sentadas. “Nossa visita 
aqui hoje resultará em 
importantes investimen-
tos na educação do muni-
cípio. Tenho certeza que 
a avaliação das demandas 
serão positivas e em bre-
ve a prefeitura conseguirá 
oferecer melhores condi-
ções de ensino”, destaca.
Com relação ao pedido de 
construção de mais uma 
creche escola no municí-
pio, a prefeitura afirmou 
já ter em mãos toda a do-
cumentação da área de 
2mil m², necessária para 
a construção da unidade 
de ensino. A secretaria 
estadual da educação afir-
ma que o pedido apresen-
tado será avaliado e se 
comprometeu a estudar 
a liberação dos recursos, 
tão logo o convenio en-
tre município e governo 
do Estado seja assinado.
“Vamos acompanhar as 
demandas educacionais 
apresentadas pelo prefei-
to nos órgãos estaduais, 
como já estamos fazendo, 
pois são de extrema im-
portância para que novos 
investimentos sejam re-
alizados em beneficio de 
Tremembé”, completou o 
deputado André do Prado.
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Atividades gratuitas são 
voltadas ao aprimoramen-
to da gestão de negócios 
nas micro e pequenas 
empresas. O Sebrae-SP 
promove nas próximas 
semanas dez palestras e 
um curso no Escritório 
Regional de São José dos 
Campos. As atividades, 
voltadas a empresários 

e interessados em abrir 
um negócio, são gratui-
tas e têm vagas limitadas.
A programação do mês 
começa no dia 2 de se-
tembro, com as palestras 
“Empresa Organizada tem 
Melhor Desempenho” e 
“Por Dentro do Código de 
Defesa do Consumidor”.
Outros temas que serão 

abordados nos dias seguin-
tes serão planejamento, 
marketing, microempre-
endedor individual, ges-
tão de pessoas, franquia e 
controle de produção. Os 
empreendedores do setor 
de serviços são o público
-alvo do curso Aprender a 
Empreender, entre os dias 
9 e 12, das 13h às 19h.

Sebrae-SP promove  
palestras nas próximas 

semanas em  
São Jose dos Campos 

Agenda do Sebrae-SP em  
São José dos Campos 

Palestras 
 

Dia 5/9 – 18h30 às 20h30. Tema: Como 
se Tornar Microempreendedor Individual
Dia 9/9 – 18h30 às 20h30. Tema: Como 
Criar e Manter uma Equipe Motivada

Dia 9/9 – 18h30 às 20h30. Tema: Como 
comprar uma franquia

Dia 10/9 – 15h às 17h. Tema: Planeja-
mento – O Primeiro Passo para Começar 

seu Negócio

Dia 12/9 – 18h30 às 20h30. Tema: Saiba 
como Fazer um Plano de Marketing

Dia 12/9 – 18h30 às 20h30. Tema: Pla-
nejamento, Programação e Controle da 

Produção

Curso
De 9 a 12/9 – 13h às 19h. Tema: Apren-

der a Empreender – Serviços
Local: Escritório Regional do Sebrae-SP 
em São José dos Campos (Rua Humaitá, 
227, centro). Mais informações e inscri-
ções pelos telefones 3922-2977 e 0800 

570 0800

A Prefeitura Municipal 
da Estância Turística de 
Tremembé começou essa 
semana a instalação de 
placas indicativas para o 
Carmelo Santa Face e Pio 
XII. O principal objetivo 
dessa ação é oferecer uma 
referência aos visitantes 
e aos próprios moradores 
do município. Inicialmen-
te estão sendo fixadas 10 
placas em diferentes luga-
res do município. As pla-
cas contém a imagem da 
Madre Carminha e uma 
seta indicativa, levando 
o visitante na direção do 
Carmelo. Para a secretá-
ria municipal de cultura, 
Marcela Tupinambá, é 
louvável essa iniciativa do 
prefeito Marcelo Vaqueli 
que busca valorizar a his-
tória da Madre Carminha 
de Tremembé, por conse-
quência, um ponto turísti-
co importante da cidade. 
“Carminha de Tremembé 
tem uma história belíssima 
que merece ser potenciali-
zada cada vez mais. Agora 
as pessoas que vem de ou-
tros municípios ou estados 
terão uma referência para 
conhecer o Carmelo. Isso 
é importante não somen-
te para os turistas, mas 
principalmente para que 
a população conheça um 
pouco mais a história da 
Madre”, frisou a secretá-
ria. Histórico do Carmelo 
da Santa Face e Pio XII O 
Carmelo da Santa Face e 
Pio XII foi fundado no dia 
7 de setembro de 1955. As 
seis primeiras irmãs são 
provenientes do Carme-
lo São José, na cidade do 
Rio de Janeiro. A Serva 
de Deus Maria do Carmo 
e Madre Antonieta Ma-
ria, as duas fundadoras 
do Carmelo, recebem a 
licença para a Fundação 
no dia 24.08.1953. Surge, 
então, o primeiro e gran-
de benfeitor: Sr. Antônio 
Bordallo que muito cola-
borou tanto na subsistên-
cia das Irmãs como com 
objetos sacros e móveis 
para o novo mosteiro... 
Na terra do Bom Jesus 
– 07.09.1955; Partem as 
seis irmãs, trazendo con-
sigo uma candidata – hoje 
Nossa Irmã Maria Ismê-
nia. O sacrifício é grande, 
mas o Senhor merece. Não 
podem descer em Tauba-
té – SP e ir à Catedral 
como fora programado. 
Vão direto a Tremembé, 
pequena localidade turís-
tica da Diocese, dedica-
da ao Senhor Bom Jesus. 
Providência que tudo dis-
põe; A princípio a primei-
ra sede seria provisória. 
Iriam para Taubaté, num 

terreno cedido pela Cúria 
Diocesana. O Senhor dis-
pôs o contrário. O novo 
Prefeito eleito, Sr Américo 
Queiroz doou à comunida-
de o terreno amplo para a 
construção em Tremembé. 
Com as licenças devidas, a 
primeira pedra é lançada a 
8 de dezembro de 1955, às 
18 horas em presença das 
seis Irmãs. Dom Francisco 
assina o documento e ini-
cia-se a obra. Em 07 de de-
zembro1957 é transladada 
a Comunidade, em pro-
cissão. O auxílio divino, a 
dedicação dos benfeitores, 
das Fundadoras e da pe-
quena Comunidade ergueu 
rapidamente o novo Mos-
teiro. Deus seja louvado 
para sempre! A Capela é 
inaugurada em 02 de julho 
de 1960. Neste período, as 
obras do Mosteiro já esta-
vam quase concluídas. Em 
12 de setembro de 1961, 
Madre Maria do Carmo 
passa o governo da casa 
à Madre Antonieta Maria. 
Carminha fica com a for-
mação do noviciado, aju-
dando a dirigir o final da 
construção. A construção 
terminou, afinal, em 1962. 
A Madre Maria do Car-
mo repousa no Senhor, a 
13 de julho de 1966. Um 
ano após, o Carmelo de 
Tremembé foi escolhido 
como local para o Encon-
tro de Monjas Carmelitas 
de todo o Brasil, realizado 
de 16 a 26 de julho. Tudo 
ia bem até então... mas, 
para que as boas obras 
dêem frutos, é necessário 
que sejam provadas. O 
terreno onde o Carmelo 
foi construído, às margens 
do Rio Paraíba, era uma 
região úmida, com ten-
dência à erosão. Dezesse-
te anos após a Fundação, 
o muro estava prestes a 
cair e a transladação da 
comunidade era a melhor 
solução, já que era desejo 
de Nosso Reverendo Pa-
dre Geral, que por aquele 
tempo não se fundassem 
novos Mosteiros. Deci-
diu-se que suprimiriam o 
Mosteiro em Tremembé 
e a comunidade iria para 
a Mairinque-SP. Em 14 
de julho de 1972 foi fei-
ta a exumação dos restos 
mortais de Madre Maria 
do Carmo, e constatou-se 
que seu corpo estava in-
corrupto. Toda a cidade se 
uniu em oração, pedindo à 
Madre Carminha que seu 
corpo não fosse retirado 
do local. Em 23 de janeiro 
de 1974, as Irmãs optam 
pela divisão da comunida-
de, indo metade para a ci-
dade de Mairinque e a ou-
tra ficando em Tremembé. 

Em 1974 as obras de rees-
truturação do Mosteiro se 
iniciam, graças a Divina 
Providência. Comunidade 
atual; Nossa comunidade 
hoje, conta com 22 mem-
bros, entre os quais: 16 
professas solenes, 6 irmãs 
no noviciado. Nossa vida é 
permeada de momentos de 
vida silenciosa de comu-
nhão com Deus, e momen-
tos de fraternidade com as 
Irmãs. A vida de uma car-
melita deve ser uma con-
tínua oração, trato a sós 
com Deus que nos ama. 
Nossa Santa Madre Tere-
sa de Jesus, uniu na vida 
das carmelitas descalças 
um ideal contemplativo 
vivendo com perfeição os 
conselhos evangélicos. O 
dia-a-dia da Comunidade; 
04h30min h – Despertar
5 h – Oração das Laudes
05h30min às 06h30mi-
nh – Oração Mental
7:00 – Santa Missa
07h45min – Café
8h às 10h40min – Trabalho
10h45min – Oração 
da Hora Sexta e Exa-
me de consciência
11h – Almoço
12h às 12h55min 
– Recreação
13h às 13h55min – Repouso
14h – Oração da Hora Nona
14h10min às 15h – Lei-
tura Espiritual para as 
irmãs professas e ins-
trução para o Noviciado
15h às 16h25min 
– Horário Livre
16h30min – Ora-
ção das Vésperas
17h às 18h – Oração Mental
18h – Jantar
19h – Recreação
20h – Oração das Com-
pletas e Ofício de Leitu-
ras; Um pouco da vida 
das Carmelitas Descalças; 
A vocação da Carmelita é 
um compromisso de “vi-
ver em obséquio de Jesus 
Cristo; meditando dia e 
noite na lei do Senhor e ve-
lando em oração”. As ori-
gens da Ordem, o título da 
Bem-Aventurada Virgem 
Maria do Monte Carme-
lo” e as antigas tradições 
espirituais demonstram a 
índole mariana e bíblica 
da vocação carmelitana.  
Maria é o modelo e 
ideal de consagração 
e união com Cristo. 
Apostolado próprio das 
Carmelitas Descalças.  
A vocação das Carmelitas 
Descalças é essencialmen-
te eclesial e apostólica.  
O apostolado a que Santa 
Teresa quis que se dedi-
cassem suas filhas é pu-
ramente contemplativo 
e consiste na oração e na 
imolação com e pela Igre-
ja, excluindo qualquer for-
ma de apostolado ativo.  
Unidas à interces-
são e ao sacrifício de  
Cristo, oferecendo-se to-
das juntas a Deus, com-
pletam aquilo que fal-
ta à Paixão do Senhor 
em favor de Seu Corpo 
Místico (cf. Cl 1,24).  
Deste modo, abrem-se 
à ação do Espírito, que 
guia e vivifica a Igreja.

PREFEITURA INSTALA 
PLACAS INDICATIVAS 

PARA O CARMELO 
SANTA FACE E PIO XII

Correios entram em greve em sete 
estados por tempo indeterminado

Em sete estados, funcio-
nários dos Correios para-
lisaram atividades desde 
as 22h00 de quarta-feira, 
por tempo indeterminado. 
As paralisações aconte-
cem nos estados de São 
Paulo, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul, Tocan-
tins, Rio Grande do Norte, 

Rondônia e Pernambuco. 
Os grevistas reivindicam 
reajuste do piso salarial 
de 10%, aumento real de 
6%, vale alimentação de 
R$ 35 e vale cesta de R$ 
342,05, mais R$ 500 de 
auxílio creche de R$ 500 
e auxílio para dependentes 
de cuidados especiais de 

no mínimo R$ 850, além 
de reposição sobre as per-
das decorrentes da infla-
ção. Os Correios oferecem 
reajuste de 5,27% sobre 
salários e benefícios. A 
greve afeta principalmen-
te as atividades de rece-
bimento, triagem e entre-
ga das correspondências.

Neste sábado (31), a Pre-
feitura Municipal da Es-
tância Turística de Tre-
membé em parceria com 
o Sesi irá promover di-
versas atividades voltadas 
aos moradores da cidade. 
A ação ‘Sesi Cidadania’ 
terá início às 8h e segue 
durante todo o dia com a 
finalidade de oferecer di-
versos serviços gratuitos 
de saúde, qualidade de 
vida, orientações diversas, 
além de muita música e 
dança. Á a partir das 9h, 
tem programação diver-
sa, entre elas a emissão 

de RGs para idosos e me-
nores feitas pelo Poupa-
tempo, orientação jurídica 
promovida pela OAB –  
Tremembé, informações 
sobre SPC e Serasa pela 
ACITRE, aferição de 
pressão arterial, coleta de 
amostra para exames de 
HIV / AIDs, campanha 
de câncer bucal, orien-
tação de saúde bucal, 
teste de acuidade visu-
al, cálculo do Índice de 
Massa Corpórea (IMC),  
medição do Perímetro 
abdominal, avaliação fí-
sica entre outros. Para 

as crianças haverá ati-
vidades infantis como, 
pintura de rosto, brinca-
deiras com bexigas e apre-
sentação de escoteiros.  
Cortes de cabelo, mani-
cure, massagem estão en-
tre as inúmeras atividades 
voltadas ao bem estar que 
será oferecida a população 
tremembeense no evento. 
T ambém haverá campanha 
de orientação contra a den-
gue, doenças sexualmente 
transmissíveis e AIDS. 
 As ações serão realiza-
das até as 17h na Pra-
ça da Estação, Centro.

PREFEITURA MUNICIPAL  
REALIZA EVENTO PARA  
OFERECER DIVERSOS  

SERVIÇOS GRATUITOS À  
POPULAÇÃO
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Com objetivo de propor-
cionar aos munícipes con-
dições de investir em sua 
qualificação profissional, 
a Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Tre-
membé , por meio da Se-
cretaria Municipal de Ação 
Social e em parceria com o 
SESI, está com inscrições 
abertas para o curso bási-
co de Informática. A aula 
é totalmente gratuita. O 

curso terá inicialmente 03 
turmas, com opção de au-
las aos sábados (manhã e 
tarde) e quarta feira (noi-
te). As inscrições podem 
ser feitas nos dias 03 (ter-
ça feira), 04 (quarta feira) 
e 06 (sexta feira) de Se-
tembro, a partir das 17:30 
horas, no endereço: Rua 
Monteiro Lobato, 150, 
Centro. (Escola do Sesi)  
Para se inscrever, o candi-

dato deve ser alfabetizado, 
levar o RG, CPF e Com-
provante de Residência. 
Se for menor, comparecer 
acompanhado do respon-
sável. No final do curso o 
aluno receberá um certifi-
cado autorizado pelo SESI 
e as vagas são limitadas. 
Mais informações pelo 
telefone (12) 3672-1011 
a partir das 17:30 horas 
(exceto quinta feira - 05)

PREFEITURA DE  
TREMEMBÉ OFERECE 
CURSO GRATUITO DE 

INFORMÁTICA

Empreendedores das duas 
cidades poderão aprimo-
rar seus conhecimentos 
em gestão de negócios nas 
atividades deste mês. O 
Sebrae-SP promove ativi-
dades gratuitas sobre ges-
tão de negócios neste mês 
em Taubaté e Tremembé. 
O público-alvo é formado 
por empresários e interes-
sados em abrir um empre-
endimento, que poderão ter 
contato com temas como 
marketing, vendas, finan-
ças, planejamento, com-
pras públicas, franquias 

e motivação de equipes.
A primeira oficina ocorre 
na quarta-feira (4/9) em 
Tremembé, focando as 
vendas. A cidade ainda re-
cebe no dia 20 a oficina “Sei 
Controlar Meu Dinheiro”. 
Ambas as atividades serão 
na Câmara de Tremembé.
Em Taubaté,  
as palestras, curso e ofici-
na ocorrem na ACIT (As-
sociação Comercial de 
Taubaté) a partir do dia 10, 
quando serão promovidas 
palestras sobre marketing 
e vendas. Haverá mais 

seis encontros com te-
mas variados até o fim do 
mês (veja agenda abaixo).
Os empresários e inte-
ressados em abrir um 
negócio ainda contam 
com atendimento diário 
gratuito no PAE (Posto 
de Atendimento ao Em-
preendedor) de Taubaté 
(Rua Armando Salles de 
Oliveira, 457, Centro),  
que é mantido pelo Se-
brae-SP em parceria com 
a Prefeitura, ACIT, Uni-
tau, Sinhores, Sindicato 
Rural e Ciesp Taubaté.

Sebrae-SP tem  
programação gratuita

em Taubaté e  
Tremembé 

No próximo sábado, em 
comemoração a Indepen-
dência do Brasil ocorre-
rá o desfile cívico de 7 
de setembro. O evento 
se iniciará as 8h na Praça 
Geraldo Costa com uma 
solenidade e o desfile será 
realizado a partir das 9h, 
na Avenida Tancredo Ne-
ves, no Centro. O público 
prestigiará apresentações 
do pelotão de soldados do 
CAVEX, alunos das es-
colas da Rede Municipal, 
alunos do SESI e Manuel 
Cabral, jovens dos proje-
tos PETI e Espaço Ami-

go, grupo de escoteiros, 
grupo da terceira idade e 
a FAMUTRE fechará o 
desfile. O desfile conta-
rá com aproximadamente 
3.500 alunos desfilando 
na avenida. Este ano, alu-
nos de todas as escolas da 
rede municipal de ensino 
terão o direito de desfilar.  
A prefeitura estará dis-
ponibilizando transpor-
te aos interessados das 
áreas mais distantes. 
 A Polícia Militar esta-
rá presente fazendo a 
segurança dos cidadãos 
que forem prestigiar 

a comemoração da In-
dependência do Brasil.   
“É um ato muito impor-
tante, qualquer adulto se 
recorda quando crian-
ça de ter participado dos 
desfiles de 7 de setembro.  
É algo significante para os 
nossos jovens, assim como 
a própria cidade” - comen-
tou a secretária de educa-
ção, Cristiana Mercadante .  
O evento é organizado 
pela Secretaria de Educa-
ção e conta com o apoio 
da Prefeitura Municipal.  
Contamos com a pre-
sença de todos.

PREFEITURA DE  
TREMEMBÉ REALIZARÁ 
DESFILE CÍVICO DE 7 DE 
SETEMBRO. PARTICIPE!

A Secretaria de Ação So-
cial em parceria com o 
INSS/SP, realiza mais um 
importante curso tendo os 
assistentes sociais como 
público de interesse. O 
“Disseminadores Exter-
nos das Informações Pre-
videnciárias” é um curso 

que tem o objetivo de for-
mar representantes de en-
tidades da sociedade civil 
organizada e de categorias 
profissionais, para atua-
rem como disseminadores 
das informações previden-
ciárias junto ao segmento 
que representam. O curso 

é gratuito e será realizado 
no mês de outubro e os 
interessados devem com-
parecer na Secretaria de 
Ação Social, na rua José 
Monteiro Patto, 325, Jar-
dim Bom Jesus (Antiga 
quadra do LIons) ou pelo 
telefone (12) 3674-3660

CURSO GRATUITO DE  
DISSEMINADORES  

EXTERNOS É OFERECIDO 
PELO FUNDO SOCIAL DE 

TREMEMBÉ

 O conteúdo programático será:

AULA 1 – O Trabalhador e a Previdência 
Social

Histórico da Previdência Social
Sistemas de Previdência Social

Regimes de Previdência no Brasil
Estrutura da Previdência Social

Seguridade Social 
AULA 2 – A Importância da Previdência Social

Importância da Previdência Social
Proteção Social no Brasil 

AULA 3 – Proteção Previdenciária ao Traba-
lhador

Segurados da Previdência Social
Segurado obrigatório
Segurado facultativo 

AULA 4 – Proteção Previdenciária ao Traba-
lhador Rural

Histórico da Proteção Social ao Trabalhador 
Rural

Quem é Trabalhador Rural
Empregado

Contribuinte Individual
Trabalhador Avulso
Segurado Especial 

AULA 5 – Filiação e Inscrição na Previdência 
Social

Como ocorre a inscrição do Trabalhador
Manutenção e perda da qualidade de segurado

O salário-de-contribuição
Contribuições

Plano Simplificado de Previdência Social
Informações Previdenciárias

Atualização das Informações Previdenciárias
AULA 6 – Condições para o Reconhecimento 

de Direitos

Qualidade de Segurado
Qualidade de Dependente

Carência
Renda Mensal do Benefício

Justificação Administrativa
Acidente do Trabalho

Nexo Técnico Epidemiológico
AULA 7 – Benefícios da Previdência Social

1.  Benefícios Programados
1.1. Aposentadoria por Idade

1.2. Aposentadoria por Tempo de Contribuição
1.3. Aposentadoria Especial

2.   Benefícios Não Programados - Segurados
2.1. Auxílio-Doença

2.2. Auxílio-Acidente
2.3. Aposentadoria por Invalidez

2.4. Salário- Maternidade
2.5. Salário-Família

3.  Benefícios Não Programados - Dependentes
3.1. Pensão por Morte
3.2. Auxílio-Reclusão 

AULA 8 – Informações sobre a Previdência 
Social

Reabilitação Profissional
Serviço Social

Reciprocidade do Tempo de Contribuição
Acordo Internacional
Revisão de Benefícios

Recurso Administrativo
Pagamento de Benefícios

Reajustamento de Benefícios
Representações Legais 

AULA 9 – Rede de Atendimento do INSS

INSS em números
Canais Eletrônicos de Atendimento

Unidades de Atendimento 
AULA 10 – Benefícios Assistenciais

1.  Benefício de Prestação Continuada
2.  Outros benefícios assistenciais

 Os instrutores serão servidores do INSS e o curso 
será ministrado no próprio Fundo Social de Soli-

dariedade de Tremembé.

 O Curso será realizado se todas as vagas disponí-
veis forem preenchidas

Mudança da carga
horária de servidores da 
área da Saúde é adiada

O Sindicato comunica a 
todos os servidores que 
a decisão da Prefeitu-
ra a respeito do aumento 
de horas trabalhadas de 
determinados cargos da 
área da Saúde, que pas-
saria de 30 para 40 horas 
semanais a partir do dia 
16, foi adiada para o dia  
1º de outubro.
O presidente do Sindica-
to, Augusto Cesar Gua-
rá Filho, esteve reunido 

na quarta-feira, dia 11, 
com a presidente da Câ-
mara, vereadora Graça, 
o prefeito Ortiz Junior 
e servidores municipais 
para discutir o assunto.
Até o dia 1º de outubro, 
a Prefeitura irá analisar 
todas as leis que dizem 
respeito às cargas horá-
rias das respectivas fun-
ções. Durante a reunião, 
foram apresentadas leis 
federais que tratam espe-

cificamente da jornada de 
trabalho de algumas cate-
gorias, como por exemplo, 
das assistentes sociais.
O Sindicato vai reali-
zar várias reuniões com 
os servidores da Saúde 
neste período para es-
clarecer as dúvidas e au-
xiliar nas negociações 
com a Prefeitura. Após 
um posicionamento ofi-
cial da Prefeitura, o Sin-
dicato irá se pronunciar.


