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Após o clima de Carnaval
promovido pelas sessões
do mês de fevereiro; o
Cineclube Araucária
prepara mais uma
programação com seis
filmes no mês de março.
Trazendo para o fim de
semana de 09 a 11/03,
“Separados pelo
Destino”, “Assalto ao
Banco Central” e “A Dama
e o Vagabundo”.Dando
início a programação de
março, no dia 09, sexta-
feira, será exibido
“Separados pelo
Destino”, um filme com
direção de Xiaogang
Feng, que conta o drama
de uma família chinesa de
Tangshan, que após o
terremoto de 1976, a mãe
tem que decidir qual dos
dois filhos deve salvar em
meio aos escombros.
Anos mais tarde, sem que
os irmãos saibam um da
existência do outro, se
reencontram em meio ao
cenário do terremoto de
Sichuan e reviverão mais
uma vez o dramático
episódio, juntos. O filme
traz no elenco Jingchu
Zhang, Daoming Cheng,
Yi Lu, Jin Chen, Chen Li,
Fan Xu, Zi-feng
Zhang.Separados pelo
Destino será exibido a
partir das 19h 30, com

duração de 135 minutos e
classificação etária 12
anos.No sábado, um dos
sucessos do cinema
nacional em 2011,
“Assalto ao Banco
Central”, traz elenco
formado por Milhem
Cortaz, Eriberto Leão,
Hermila Guedes, Guilia
Gam, Tonico Pereira,
Lima Duarte, Heitor
Martinez e grande elenco,
sob direção de Marcos
Paulo para contar de
forma fictícia o assalto ao
Banco Central, em
Fortaleza, em agosto de
2005. A obra traz para
tela desde o planejamento
do assalto até os
bastidores da
investigação, do
considerado o maior
roubo a bancos no Brasil,
do qual não houve um
tiro, porém os assaltantes
invadiram o cofre e
levaram cerca de 3
toneladas em
dinheiro. ”Assalto ao
Banco Central” será
exibido a partir das 19h
30, com duração de 104
minutos e classificação
etária 14 anos.E no
domingo (11/03), um
clássico dos Estúdios
Disney “A Dama e o
Vagabundo” ganha a tela,
em Campos do Jordão. O

desenho baseado no
conto  Ward Greene, traz
a estória de Lady, uma
cadelinha da raça cocker
spaniel americana, que
após se perder na cidade
vai depender da astúcia e
do jeito de viver do
Vagabundo, um cachorro
sem raça e que mora nas
ruas, para poder voltar ao
conforto da sua vida
aristocrata e de
pedigree.”A Dama e o
Vagabundo” será exibido a
partir das 15h, com
duração de 75 minutos e
classificação etária
LIVRE.E no fim de
semana de 30/03 a 01/04,
as sessões terão “Minhas
tardes com Margueritte”,
“Cilada.com” e “Tapete
Vermelho”, esse
último em homenagem ao
centenário de nascimento
de Amâncio
Mazzaropi.Os ingressos
podem ser retirados na
bilheteria do Espaço
Cultural Dr. Além, no dia
das exibições a partir das
14h. Outras informações
podem ser obtidas na
Secretaria Municipal de
Cultura, através do
telefone (12) 3664-
3524.Espaço Cultural Dr.
Além fica na Av. Dr.
Januário Miráglia, 1582 –
Abernéssia.

Em Campos do Jordão
março terá cinema no

Espaço Cultural Dr. Além
Na segunda-feira à noite,
a cúpula do PMDB local
se reuniu no Flat Olavo
Bilac para escolher o
nome do candidato a
prefeito do partido para as
eleições de outubro. Ao
final da reunião ficou
evidente que o PMDB
local por enquanto está
rachado em duas partes:
cada lado apóia um
candidato e a decisão foi
adiada para a próxima
terça-feira, dia 13.O ex-
deputado Ary Kara José,
que preside o partido em
Taubaté, apresentou o
nome do secretário de
Governo, Adair Loredo
para a disputa. O prefeito
Roberto Peixoto também
quis indicar o seu
candidato, o secretário de
Negócios Jurídicos,
Anthero Mendes Pereira
Júnior.Sem chegar a um
consenso, o prefeito
Peixoto deixou o local
acompanhado de seu
grupo de apoio e a reunião
logo depois chegou ao
fim. Ontem, quarta-feira,
o secretário Anthero
disse ao DT que espera a
próxima reunião, para
saber a decisão e se disse
grato pela indicação de
seu nome e pela
preferência do prefeito.Já
o secretário de Governo,
Adair Loredo, se reuniu
ontem com o prefeito

Peixoto e voltou ao
trabalho normalmente, até
o final do expediente. Ele
disse ao DT: “sou o
candidato da União do
PMDB, um partido
democrático que, pela sua
importância, deve ter um
nome para o executivo.
Vou apoiar o nome que o
partido decidir”,
enfatizou.Nos bastidores
da política, o dia foi de
i n f o r m a ç õ e s ,
contrainformações e
boatos. Um deles é que o
prefeito usaria o poder da
caneta para afastar aqueles
assessores que não estão
com ele na empreitada
eleitoral, Diziam ainda
que já está sendo acertada
uma coligação entre PV-
PMDB, e este ficaria com
a vaga de vice-
prefeito.Frases ouvidas a
respeito do episódio de
dissidência entre o ex-
deputado Ary Kara e o
prefeito Roberto
Peixoto:”Todo mundo sai
perdendo nesse
desacordo”.”O prefeito
vai canetar todo mundo. Se
não for hoje, será na terça
que vem”.” A Executiva do
partido é toda do Ary. Mas
como é que vão fazer
campanha sem
Peixoto?”Hoje quem
manda é o partido. Já não
é esse ou aquele”.”
Ninguém é de ninguém

até abril”.” Entre os que
mais influem nessa
dissidência, está a
Luciana Peixoto”.”Os
pré- candidatos que aí
estão não têm votos , a não
ser com uma boa
dobrada”.”O prefeito
pode sair do partido e
abandonar a campanha se
seu candidato for
preterido”.”O pessoal
precisa prestar atenção,
porque o prefeito ainda
tem muito voto”.Mário
Ortiz quer PollyanaOntem
o vereador e ex-prefeito
Antônio Mário Ortiz
confirmou ao DT que vem
conversando com a
vereadora Pollyana,
tentando convencê-la a
ser sua vice. “Mas a
Polyana está fazendo o
mesmo comigo”,
afirmou.Anote aí o nome
dos possíveis candidatos a
prefeito de Taubaté e
mande um e.mail para a
Redação do DT dizendo
qual deles você prefere e
p o r q u e :
redação@diariotaubate.com.brPadre
Afonso Lobato
(PV)Junior Ortiz
(PSDB)Isaac do Carmo
(PT)Antonio Mário Ortiz
(PSD)Adair Loredo
(PMDB)Anthero Mendes
Pereira Júnior
( P M D B ) P r o f . S i l v i o
Prado (PSOL)Profa.
Pollyana Gama (PPS)

Dissidência no PMDB
impede conhecimento
de nome de candidato

O Prefeito Roberto
Peixoto vistoriou na
manhã desta terça-feira,
dia 6, obra de
recapeamento de um
trecho de cerca de 1.600
metros da Avenida
Voluntário Benedito
Sérgio, no bairro da
Estiva. O serviço está
sendo executado pela
Secretaria de Obras e teve
início na altura do
entroncamento com a
Avenida Vila Rica.De
acordo com Peixoto,

estes trabalhos buscam
melhorar a qualidade das
vias públicas do
município e ao mesmo
tempo proporcionar mais
segurança aos motoristas
e usuários das referidas
vias.Em função disso, a
Secretaria de Obras alerta
para que os motoristas
procurem ruas alternativas
de trânsito, entre as quais
está a Avenida Vila Rica.O
prefeito Roberto Peixoto
destacou que a Avenida
Voluntário Benedito

Sérgio é importante no
sistema viário da
cidade.Peixoto também,
durante este trabalho de
campo conversou e ouviu
novas reivindicações de
moradores do bairro da
Estiva e adjacências.
“Esse contato com a
comunidade pauta nossas
ações administrativas
buscando com isso elevar
a qualidade de vida de
nossos munícipes”
afirmou o prefeito de
Taubaté.

Prefeito de Taubaté
Roberto Peixoto vistoria
obra de recapeamento

do bairro da Estiva
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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 Galvao 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 Senhora 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
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ:
Na banca de jornal da cidade (Estação rodoviária).
SÃO LUIS DO PARAITINGA:
Banca da Cidade e comércio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça
Praça Dom Epaminondas  -  3632-18-08
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade.
UBATUBA: Nas bancas de jornais:
Av Iperoigue e no Itaguá
Este jornal é distribuído à todas as Prefeituras e Câmaras Municipais do
Vale do Paraíba, Litoral Norte e Região Serrana, além de vários órgãos
Federais, Estaduais e Municipais.

Miscelânea

Culinária

Quibe recheado

Ingredientes:
1.1/2 xícaras de chá de trigo para quibe
1 quilo de salsicha
1 maço de hortelã picada
1 maço de salsa picada
1 cebola picada
Margarina para untar
Sal e pimenta síria a gosto
1 colher de sopa de manteiga

Recheio:
1 colher de chá de coalhada seca

Modo de preparar:
Coloque o trigo em uma vasilha e cubra com água morna. Deixe descansar por 30 minutos.
Triture a salsicha no processador ou no liquidificador (um pouco de cada vez). Aperte bem o
trigo com as mãos para retirar o excesso de água e coloque em uma tigela. Adicione a
salsicha moída, a hortelã, a salsa, a cebola, o sal, a pimenta síria e misture. Espalhe metade
em um refratário grande untado, recheie com a coalhada e cubra com a massa restante.
Alise e corte em retângulos. Coloque uma porção de manteiga sobre cada pedaço e leve ao
forno alto, pré-aquecido, por 20 minutos. Sirva em seguida.

Culinária

Farofa completa

Ingredientes:
2 colheres de sopa de manteiga
1 xícara de chá de bacon em cubos
1 cenoura ralada
2 cebolas picadas
1 xícara de chá de sobras de carne seca cozida desfiada
2 xícaras de chá de farinha de milho
1 xícara de chá de azeitonas verdes fatiadas
Sal, pimenta do reino e salsa picada a gosto

Modo de preparar:
Derreta a manteiga em uma panela e refogue os cubos de bacon, mexendo até dourar,
acrescente a cenoura, a cebola e a carne seca desfiada e refogue por 3 minutos. Polvilhe
com a farinha de milho e mexa por 2 minutos ou até incorporar. Misture a azeitona, tempere
com sal, pimenta e salsa. Despeje em uma travessa e sirva.

Culinária

Quiche de gorgonzola e bacon

Ingredientes:
500 gramas de massa folhada
10 fatias de bacon fritas e esmigalhadas
100 gramas de queijo gorgonzola esmigalhadas
100 gramas de queijo mussarela raladas
2 ovos
1 xícara de chá de creme de leite
Sal e pimenta do reino a gosto

Modo de preparar:
Forre com a massa uma fôrma de 24 cm de diâmetro de aro removível. Espalhe o bacon e
os queijos na massa. Bata os ovos levemente, junte o creme de leite e tempere com sal e
pimenta. Despeje sobre o recheio. Leve ao forno médio, preaquecido, por 30 minutos ou até
que ao enfiar um palito, ele saia limpo. Deixe amornar, desenforme e sirva.

Curiosidades

Estranhas fobias

Ablutofobia: medo de tomar banho
Ambulofobia: medo de andar
Anuptafobia: medo de ficar solteiro
Biofobia: medo da vida
Corofobia: medo de dançar
Deipnofobia: medo de jantar
Dipsofobia: medo de beber
Dromofobia: medo de cruzar ruas
Eremofobia: medo de ficar só
Ergasiofobia: medo de trabalhar
Falacrofobia: medo de ficar careca
Filemafobia: medo de beijar
Fonofobia: medo da própria voz

08 de Março 2012
08 de Março 2012

Passado o carnaval, tem
muita gente contando os
dias para a chegada de 8
de abril, não apenas por
toda a simbologia
religiosa da data, mas
também para se deliciar
numa infinidade de ovos
de Páscoa. Para estes
chocólatras, a notícia é
excelente: chegam ao
mercado mais 90
opções de produtos, ou
seja, mais de 18 mil
toneladas de
chocolates!O mercado
prevê a geração de pelo
menos 20 mil empregos
temporários em todo o
país. No Taubaté
Shopping, as notícias
também são animadoras.
A Cacau Show deve
duplicar o número de
funcionários para
atender à demanda dessa
época e aposta em
grandes lançamentos
como o Ovo Alvin e os
Esquilos 3, que deve
fazer a cabeça da
garotada. Outras vedetes
dessa vitrine é o

primeiro ovo diet
recheado do mercado e a
opção “Clássicos”, que
chega as prateleiras mais
pesado e com menor
preço: “Estamos com
uma linha mais
competitiva esse ano.
Nosso principal ovo é
maior e mais barato que
a concorrência”, conta
Cíntia Mesquita,
proprietária da loja de
chocolates, que espera
um aumento de 20% nas
vendas, em relação ao
mesmo período do ano
passado.Já o Villarreal
Supermercados lança
ações e promoções pra
essa que é a segunda
maior data do ano para as
redes varejistas.
Com a campanha “O
Melhor Recheio da
Páscoa”, que tem
como conceito mostrar
que a família é o
principal ingrediente
nessa época, oferece
promoções para
chocolates, peixes,
azeites, colombas, vinhos

e o tradicional bacalhau
e espera um aumento de
25% nas vendas. Os
clientes também podem
participar de cursos de
trabalhos artísticos com
chocolate e do concurso
cultural “Coelho Fora da
Toca”, que oferece 20
viagens para o Zoo
safari, Hopi Hari ou
Musical da Broadway - A
Família Addams’ a quem
enviar a melhor frase,
respondendo a pergunta
“Nesta Páscoa, o que faz
o coelho sair da
toca?”.Além destes, há
opções de chocolates,
pelúcias, caixas de
presentes e cartões em
diversas outras
lojas como Toco
C h o c o l a t e s ,
Lojas Americanas e
Papel Center. Dessa
forma, o Taubaté
Shopping espera um
aumento médio de 11%
nas vendas e 8% no
tráfego, em relação ao
mesmo período do ano
passado.

Chocólatras ganham mais 90
opções nesta Páscoa

O Sesc Taubaté realiza em
março diversas atividades
para a terceira idade.
Dentro da programação
deste mês há shows
dançantes, festival de
receitas culinárias,
palestra, cinema, esporte,
entre outros.Confira a
programação, gratuita,
para maiores de 60
anos.Show dançante -
espaço aberto para
confraternização dos
idosos, com a
participação de músicos
locais e da região, que
apresentam em seus
repertórios ritmos
variados para dançar.
Também há ciclos de
palestras –
Envelhecimento saudável
e Manutenção da Saúde
Bucal na Terceira idade .
Dicas e orientações com
equipe de Odontologia do
Sesc. Além disso a
comunidade vai poder
apreciar o Festival de
Receitas Culinárias , com
Sônia Outubo, culinarista,
e Alimentação saudável:
alimentos integrais, uso
de azeite e ervas no
preparo dos
pratos.Dentre as

atividades também está o
cinema. O Acervo Sesc
Taubaté oferece tpitulos
como Lição de Amor,
Brasil, Dona Flor e seus
Dois Maridos, entre
outros.Acontece também
trabalho com grupos e
atividades realizadas nos
Centros de Convivência
da Terceira Idade.
Ginástica na cadeira, com
instrutor de atividade
física do Sesc. O local
também oferece Internet
Livre e Iniciação ao Uso
do Computador -
Primeiros contatos com o
computador abordando os
componentes básicos
para a sua utilização, o
manejo das ferramentas
destinadas às tarefas
cotidianas, a navegação na
Internet e a abertura de
conta de e-
m a i l .T R A B A L H O
SOCIAL COM
IDOSOSO Trabalho
Social com Idosos,
que o Sesc SP
desenvolve há 48
anos, tornou-se
referência nacional e
internacional e tem
gerado ações
s i m i l a r e s ,

empreendidas por
d i v e r s a s
i n s t i t u i ç õ e s .
Promove o
desenvolv imento
das pessoas,
elegendo o lazer
sociocultural como
campo prioritário de
trabalho, com
atividades artísticas
e intelectuais,
e s p o r t i v a s ,
recreativas, de
turismo social e
e d u c a ç ã o
ambiental. O Sesc
Taubaté atende às
cidades de
Cachoeira Paulista,
Cruzeiro, Cunha,
G u a r a t i n g u e t á ,
L o r e n a ,
Pindamonhangaba,
Taubaté e
TremembéServiçoPara
saber as datas e
horários das
atividades, entre em
contato com o Sesc
Taubaté. Avenida
Milton de Alvarenga
Peixoto, 1264,
Esplanada Santa
T e r e z i n h a .
Informações 3634-
4000.

Terceira idade tem
diversas atividades em

março no Sesc Aconteceu na sexta-
feira, dia 2 de março, a
2ª Reunião Ordinária do
Codivap, a primeira
presidida por Carlos
Vilela, Prefeito de
Caçapava. Compondo a
mesa estavam presentes:
Carlos Vilela, Prefeito
de Caçapava, Márcio
Thomaz Bastos, ex-
ministro da Justiça, Luiz
Antônio Pacheco, da
Secretaria de
D e s e n v o l v i m e n t o
Metropolitano, Ana
Karin, Prefeita de
Cruzeiro, Luiz Stefanini,
Desembargador do
Tribunal Regional
Federal da 3ª Região,
Hélio Nishimoto,
Deputado Estadual,
Marcelo Ortiz, ex-
deputado.A reunião
contou com a presença
de 20 prefeitos e
representantes, e a pauta
discutida entre else foi

às prioridades dos
municípios que compõe
o Consórcio, entre elas
a Dengue e o Transporte.
Outra pauta discutida foi
o fortalecimento do
Consórcio, contando
com o apoio dos
prefeitos presentes.A
empresa Mastran
Business Fair
representada pelo
presidente Marco
Antônio, fez a
apresentação aos
prefeitos da Intervale -
1ª Feira e Congresso de
Administração Pública e
I n f r a e s t r u t u r a
Municipal, que será
realizada nos dias 6, 7 e
8 de março de 2013, no
Parque Tecnológico na
cidade de São José dos
Campos, sendo uma
parceria entre a Mastran
e o Codivap. A Feira tem
por objetivo servir de
palco para empresas

públicas e privadas
apresentarem seus
serviços e ferramentas
para os gestores
públicos.O ex-ministro,
Márcio Thomas Bastos,
comentou “Além de ser
do Vale do Paraíba, eu
estudei e trabalhei aqui,
então sei da importância
do Vale ser
desenvolvido, e para esse
d e s e n v o l v i m e n t o
acredito que a
ferramenta mais
importante sem dúvida é
o Codivap, que tem a
aliança dos prefeitos, e
os mesmo devem utilizar
disso para crescer. Com
a Região Metropolitana
ganhamos mais um
aliado para o
desenvolvimento”...A
próxima reunião do
Codivap está marcada
para a última sexta-feira
do mês, dia 30 de março
em Monteiro Lobato.

Codivap faz reunião
Ordinária em Cruzeiro

A Unitau, por meio da
Pró-Reitoria Estudantil
(PRE), está com
inscrições abertas até o
dia 15 de março para o VI
Programa de
E m p r e e n d e d o r i s m o ,
fruto da parceria com o
Sebrae/SP. As vagas são
limitadas.O programa
será oferecido
gratuitamente a todos os
alunos regularmente
matriculados em qualquer
um dos cursos de
graduação da Unitau.As
aulas serão ministradas

por professores de
diversos cursos da Unitau
(capacitados pelo Sebrae/
SP), que repassarão o
conteúdo de forma
dinâmica e interativa. As
discussões girarão em
torno dos temas mais
comentados no
mercado de trabalho na
atualidade.As aulas
terão início no dia
21 de março, das
 14h às 17h, no
Departamento de
Ciências Jurídicas. O
curso tem duração de 60

horas.Os interessados
deverão imprimir e
preencher a ficha de
inscrição, que se encontra
no link: http://
site.unitau.br/eventos/
2012/arquivos/curso-de-
e m p r e e n d e d o r i s m o -
sebrae. Após
 preenchê-la, o aluno
deverá entregá-la na
Central de Oportunidades
da PRE (Rua Barão da
Pedra Negra, 162 –
Centro), até o dia 15/03/
12 – das 8h às 12h, das
14h às 18h.

Unitau abre inscrições
para curso de

Empreendorismo em
parceria com Sebrae

A Unitau, por meio da Pró-
reitoria de Extensão e
Relações Comunitárias
(PREX), convida toda a
comunidade para a abertura
dos trabalhos do Programa de
Atenção Integral ao
Envelhecimento (PAIE).As
atividades da abertura terão
início no dia 12 de março, no
prédio do Bom Conselho, às

14h, com uma palestra e, em
seguida, a programação para
o ano de 2012 será
apresentada.O PAIE oferece
atividades físicas por meio do
Projeto Idoso em Ação. Além
disso, realiza palestras e
oficinas de promoção à saúde
e diferentes cursos de curta
duração, destinados a pessoas
acima de 50 anos. Todas as

atividades são abertas ao
público.Para obter mais
informações sobre os cursos,
os interessados devem ligar
para o telefone
3625-4210 (secretaria da
PREX). Demais
 informações sobre o PAIE,
podem ser obtidas pelo
telefone 3625-4163, no
período da tarde.

Unitau inicia atividades
do projeto PAIE

O Presidente da Federação
dos Empregados no Comércio
do Estado de São Paulo, Luiz
Carlos Motta, assumiu na
noite do dia 28 de fevereiro a
tesouraria da Confederação
Nacional dos Trabalhadores
no Comércio (CNTC). Levi
Fernandes Pinto, da
Federação dos Empregados
no Comércio de Minas Gerais,
tomou posse como o novo
Presidente. Ele já estava
interinamente no cargo após
o falecimento do então
Presidente Antônio Alves de
Almeida em 2011, e foi eleito
em janeiro de 2012.A
cerimônia de posse foi
realizada em Brasília, e reuniu
cerca de 400 pessoas, entre
elas uma comitiva composta
por 33 presidentes de
Sincomerciários e

Sinprafarmas do Estado de
São Paulo, a maior comitiva
de todas as federações
filiadas presente no
evento.Carlos Dionísio de
Morais, Presidente do
Sincomerciários de Taubaté e
região, esteve presente na
cerimônia e congratulou
pessoalmente o Presidente
Motta: “Parabéns ao
companheiro Luiz Carlos
Motta pela histórica conquista
e por mais esta jornada de
luta. Os comerciários do
Estado de São Paulo estarão
mais fortalecidos, e o terão
como um representante ativo
na maior Confederação de
trabalhadores do Brasil,
atuando pela conquistas de
direitos para a nossa
categoria”Para Luiz Carlos
Motta, a ascensão a um cargo

de tamanha relevância não é
um mérito individual, e sim de
toda Federação: “Nos
próximos quatro anos que
seguem, estejam certos,
conduzirei o nosso
mandato com base no
princípio da unidade e nos
mais sinceros compromissos
com as causas da categoria,
estimulado pelo apoio dos
S i n d i c a t o s
 Filiados à
F e d e r a ç ã o ” . T a m b é m
estiveram prestigiando a
solenidade autoridades como
o Senador Paulo Paim (PT-
RS), o Deputado Paulo
Pereira da Silva (PDT-SP) e
Presidente da Força Sindical,
Ivo Dall’acqua e Álvaro
Furtado, representantes da
Fecomércio de São Paulo, a
convite do Presidente Motta.

Presidente da Fecomerciários, Luiz
Carlos Motta, toma posse como

Tesoureiro na CNTC


