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Secretaria realiza 
mobilização no Combate 
ao Abuso em Tremembé

Taubaté realiza Fórum 
Novos Caminhos  

para pessoas com 
deficiência

Hoje, dia 18 de maio é ce-
lebrado O Dia Nacional 
de Combate ao Abuso e 
Exploração Sexual contra 
Crianças e Adolescentes. 
A campanha, que teve 
início em 2010, utiliza o 
slogan ‘Faça Bonito, pro-
teja nossas crianças e ado-
lescentes’. Esta tem como 
símbolo uma flor, que re-
mete aos cuidados ofere-
cidos a crianças e adoles-
centes para que cresçam 
protegidas e saudáveis.
Com o objetivo de alertar 
a população e gerar solu-
ções efetivas de prevenção 
e enfrentamento da explo-
ração sexual de crianças 

A Prefeitura de Tauba-
té, por meio da Coorde-
nadoria Municipal dos 
Direitos da Pessoa com De-
ficiência, realizou no Sesi, o 
Fórum Novos Ca-
minhos, nesta quar-
ta-feira, 18 de maio.
O objetivo do evento foi 
apresentar informações 
atuais sobre a inclusão da 
pessoa com deficiência 
no mercado de trabalho 
e foi uma oportunida-

e adolescentes, a Prefei-
tura Municipal através da 
Secretaria de Ação Social 
juntamente com o CMD-
CA, Conselho Tutelar, alu-
nos do Grêmio Estudantil 
da Escola Manuel Cabral e 
a ONG CASCA, realizou 
nesta quarta-feira dia 18, 
a distribuição de material 
informativo nos semáforos 
e pontos de maior fluxo de 
pessoas em Tremembé. Em 
2016, foi o segundo ano 
consecutivo que essa ação 
ocorre em nossa cidade.
Para denunciar este tipo 
de crime, existe o Disque 
100, canal que coleta tam-
bém informações sobre 

de para esclarecimentos, 
discussões e trocas de in-
formações sobre o tema.
O encontro contou com 
a presença do Balcão de 
Empregos, PAT, Ban-
co do Povo, Escola 
Municipal do Trabalho 
e Empresa Maxximiza, 
para atendimento ao pú-
blico e cadastramento de 
pessoas com deficiência 
interessadas em ingressar 
no mercado de trabalho.

paradeiros de crianças e 
adolescentes desapareci-
dos, tráfico de pessoas, 
além de informações so-
bre Conselhos Tutelares. 
O serviço funciona diaria-
mente, das 8h às 22h, in-
cluindo finais de semana 
e feriados. A identidade 
do denunciante é man-
tida em sigilo absoluto. 
No município, em casos 
de denúncia de crimes de 
violência sexual contra 
menores, além do disque 
100, o denunciante pode 
ligar para o número 153 
ou 190. Ou ainda, pro-
curar o Conselho Tutelar 
pelo telefone 3674-3443.

Foram abordados 
temas como lei de co-
tas, empreendedorismo, 
direitos e deveres da pes-
soa com deficiência, o 
esporte enquanto pro-
fissão, postura em en-
trevistas e ambiente de 
trabalho, entre outros.
Todos os participantes 
tiveram de contribuir 
com 1 kg de açúcar ou 
café, que serão doados 
para a APAE de Taubaté.

Equipe de Ciclismo 
participa do 16º Desafio Vo2 

nesse final de semana
 A equipe pindense de ci-
clismo participa no do-
mingo (15), do 16º De-
safio Vo2 na Serra da 
Mantiqueira. A competição 
parte de Santo Antônio do 
Pinhal e segue pela SP50, 
encerrando em Campos 
do Jordão, no Capivari.
 Pinda retorna com 
uma equipe dedicada e que 

já vem se destacando nas 
competições desde a volta.
Os atletas já se desta-
caram na 1ª Etapa do 
Vale Paraibano, o paratle-
ta Gilson conquistou o 1º 
lugar na categoria C5 e 
Paulo Picoli alcançou 
o 3º lugar na categoria 
Junior. Na 2ª Etapa 
da competição, Gil-

son obteve o mesmo 
resultado em sua cate-
goria, Rafael Joana con-
quistou a 2ª colocação 
pela categoria sub23 
e Alberto alcan-
çou a 4º colocação.
A equipe segue um ca-
lendário de competições 
e pretende trazer ótimos 
resultados para a cidade.
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Mídias sociais
como minha empresa
deve se comportar?

Por Daniel Galvão

 É estranho pensar que deve haver uma espécie 
de código de bom comportamento empresarial dentro 
das redes sociais. Um ambiente tão livre e que sempre 
incentiva essa liberdade, como a internet, pode pare-
cer isento desse tipo de normatização, e utilizar uma 
espécie de guia de conduta pode parecer estar na con-
tramão dessa liberdade de expressão.
 O ponto é que não estamos falando apenas de 
opiniões e posições pessoais. Quando a rede social é 
da empresa, ela deve se posicionar como empresa. Ou 
seja, os mesmos valores e missão que valem dentro da 
empresa, valem para sua imagem na web.
 Como empresa, você deve representar a soli-
dez e ética que seu consumidor espera. Seu público 
aceita que haja maior descontração? Ótimo! Mas não é 
sempre assim, muitas vezes os clientes e público alvo 
da empresa são justamente pessoas mais conservado-
ras, e arriscar demais pode te fazer ser mal visto.
 Além disso, é importante que você converse 
sempre com seu alvo e, se seu alvo comercial tem opi-
niões diversas, é bom não tomar partidos. Um exemplo 
comum são discussões políticas. Para a empresa, não 
importa a posição pessoal do seu fundador, do seu ana-
lista de redes sociais, ou mesmo da maioria de acio-
nistas. O que importa é o cliente e o consumidor, e se 
ele está em ambos os lados de uma discussão, é bom 
simplesmente se isentar.
 Essas restrições se estendem aos principais 
chefes da empresa. A imagem deles está atrelada de-
mais à da empresa, então sim, sua liberdade como in-
divíduo fica um pouco tolhida, mas isso não é o fim do 
mundo.
 É bom sempre buscar ser idôneo e partilhar 
apenas aquilo que te mantém seguro. Da mesma for-
ma que você não fornece seus dados pessoais para um 
estranho que te liga, você não deve fazê-lo na internet, 
seja lá em qual rede social você esteja.
 Sua postura como empresa faz a diferença, e 
as pessoas estão de olho. Além disso, os próprios me-
canismos de Big Data se aproveitam disso. Se sua 
empresa mostra uma postura e investe naquela rede 
social, ela vai aparecer principalmente para o tipo de 
consumidor que se alinha às suas ideias.
 Ou seja, assumir uma posição te ajuda a estar 
entre aqueles que você está buscando quando investe 
em campanhas online. É bom sempre montar uma es-
tratégia de posicionamento de marca que se reflita nas 
redes sociais.
 Ações de marketing devem considerar o am-
biente online, mas devem se perguntar coisas simples, 
como “estou ofendendo alguém?”, “para quem estou 
falando isso?”, “estou alinhado como minha missão e 
valores como empresa?”.
 É bom contar com analistas e pessoas especia-
lizadas para cuidar de sua estratégia de marketing. Às 
vezes, algo inofensivo a seus olhos, pode fazer toda a 
diferença para a empresa em um futuro próximo - e 
não é toda marca que consegue suportar críticas pesa-
das, mesmo que momentâneas, até que haja correções 
de uma postura.
 Tome cuidado antes de fazer uma conta em 
uma rede qualquer e sair por aí falando e comparti-
lhando tudo que vê. Essas coisas demandam estratégia 
e isso será visível em termos de prevenção de perdas, 
gerenciamento de crise e, inclusive, na captação de no-
vos leads. Mídia social, hoje em dia, é coisa série e, 
como tal, merece planejamento e atenção.

Daniel Galvão é publicitário especializado em mídias 
digitais e fundador da Mango Digital.

Sobre a Mango Digital: www.mangodigital.com.br / 
(11) 3424-3250

Informações para a imprensa:

InformaMídia Comunicação

Welton Ramos

ramos@informamidia.com.br

(11) 2834 9295 / (11) 98760 7396

Juliana Colognesi

juliana@informamidia.com.br

(11) 2834 9295/ 98393 3689
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Inscrições para a 
Corrida e

Caminhada
Adrena Run/Morro 
de Santo Antonio  

terminam em
junho

As inscrições para a 3ª 
Etapa do Circuito de Cor-
rida e Caminhada Adrena 
Run/Morro de Santo An-
tonio estão abertas até às 
23h59 do dia 7 de junho, 
no site  www.adrenaru-
noficial.com.br. A largada 
da prova será no dia 19 
de junho, às 8h, na Praça 
Sensorial, no Cidade Jar-
dim, em Caraguá. A cor-
rida terá percursos de 13 
Km e 6,5 Km de distân-
cia em volta do Morro de 
Santo Antonio. Trechos 
de asfalto, terra batida, 
subidas e descidas mar-
cam o itinerário da prova.
Os valores da inscrição 
são R$ 45 (mais taxa 
de 8%) para munícipes, 
competidores da Adrena 
Run Kids e participantes 
da caminhada; R$ 32,50 
para atletas com mais 
de 60 anos. Os morado-
res de Caraguá devem se 
inscrever na Academia 
Equilíbrio, Condiciona-
mento e Saúde, na Av. 
Anchieta, 909 – Centro. 
O atendimento é de se-
gunda a sexta, das 9h às 
20h, e sábado, das 9h às 
12h. O corredor precisa 
apresentar o título de elei-
tor original no momen-
to da inscrição. Os atle-
tas de outros municípios 
pagam R$ 65 
(mais taxa de 8%). 
Os atletas de ambos os se-
xos disputam nas catego-

rias 16 a 19 anos, 20 a 29 
anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 
anos, 50 a 59 anos e aci-
ma de 60 anos. O percurso 
é formado por trechos de 
asfalto, terra batida, subi-
das e descidas. A garotada 
compete nas categorias 
1 a 3 anos, 4 a 7 anos, 8 
a 10 anos, 11 a 13 anos 
e de 14 a 15 anos, com 
trajetos de 50m, 100m, 
300m, 500m e 800m, res-
pectivamente.  O trajeto 
da caminhada é compos-
to por 3 Km de distância.
Os kits serão entregues 
na sexta-feira (18), das 
15h às 18h, na Nice Cal-
çados, e no domingo 
(19), das 5h às 7h, no lo-
cal da prova. O endereço 
da Nice Calçados é Rua 
Santa Cruz, 241 – Centro. 
A 1ª e 2ª etapas do cir-
cuito ocorreram nos dias 
5 de março e 23 de abril.  
As outras serão disputa-
das nos dias 19 de junho, 
27 de agosto, 15 de outu-
bro e 17 de dezembro. O 
Circuito Adrena Run é 
formado por seis etapas.
A secretaria de Esportes 
fica na Av. José Hercu-
lano, 50 – Jd. Britânia. 
O telefone é o (12) 
3885-2200. Outras in-
formações podem ser 
obtidas pelo e-mail 
a d r e n a r u n . c a r a g u a @
gmail.com ou na 
Fanpage www.face-
book.com/adrenarun13.
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Taubaté realiza Fórum 
Novos Caminhos para 

pessoas com deficiência
A Prefeitura de Tauba-
té, por meio da Coorde-
nadoria Municipal dos 
Direitos da Pessoa com 
Deficiência, realizou no 
Sesi, o Fórum Novos 
Caminhos, nesta quar-
ta-feira, 18 de maio.
O objetivo do evento 
foi apresentar informa-
ções atuais sobre a inclu-
são da pessoa com defi-
ciência no mercado de 
trabalho e foi uma oportu-

nidade para esclarecimen-
tos, discussões e trocas de 
informações sobre o tema.
O encontro contou com 
a presença do Balcão de 
Empregos, PAT, Ban-
co do Povo, Escola 
Municipal do Trabalho 
e Empresa Maxximi-
za, para atendimento ao 
público e cadastramen-
to de pessoas com defi-
ciência interessadas em 
ingressar no mer-

cado de trabalho.
Foram abordados temas 
como lei de cotas, em-
preendedorismo, direitos 
e deveres da pessoa com 
deficiência, o esporte en-
quanto profissão, postura 
em entrevistas e ambiente 
de trabalho, entre outros.
Todos os participantes 
tiveram de contribuir 
com 1 kg de açúcar ou 
café, que serão doados 
para a APAE de Taubaté.

‘Pense Leve’ leva palestra 
de educador físico ao  

Jardim Imperial

O grupo ‘Pense Leve’ 
promove reeducação ali-
mentar e um estilo de 
vida mais saudável para 
os moradores do Jardim 
Imperial. Os encontros 
do grupo acontecem toda 
segunda-feira, às 14 ho-
ras, no Centro Educacio-
nal Municipal Benedito 
Clemente Ramos, no bair-
ro Ouro Verde, até o fim da 
reforma do Posto de Saúde.
No último encon-
tro, o educador físico 
Tomaz Piorino explicou 

sobre a importância da 
atividade física no perí-
odo de emagrecimento e 
manutenção da vida sau-
dável. Os participantes 
tiraram dúvidas sobre sua 
pratica de exercícios 
e viram quais mudan-
ças devem ser feitas 
para que o objetivo de 
cada um seja alcançado.
As reuniões têm temas 
variados e são mostrados 
exemplos de quais alimen-
tos podem ser ingeridos na 
reeducação alimentar. Os 

participantes encontram 
incentivo e apoio na bus-
ca por uma alimentação 
mais saudável e perda de 
peso. O objetivo do grupo 
é aumentar a autoestima 
dos participantes, diminuir 
a obesidade e problemas 
de saúde como colesterol, 
hipertensão e diabetes.
“A atividade física é o me-
lhor remédio para qual-
quer tipo de doença e 
deve ser algo que de pra-
zer para quem pratica”, 
explica Tomaz Piorino.
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Comércio perde 627 vagas em
março na região de Taubaté

Segundo Sincovat, nem 
mesma a Páscoa foi ca-
paz de interromper o de-
sempenho negativo de 
demissões. Em março, o 
comércio varejista na re-
gião de Taubaté fechou 
627 postos de trabalho, 
resultado de 3.661 admis-
sões contra 4.288 desli-
gamentos. Em 12 meses, 
foram eliminados nos 39 

municípios que compõe 
a delegacia regional de 
Taubaté  3.151 empregos 
com carteira assinada .
Os dados recebidos elo 
Sincovat (Sindicato do 
Comércio varejista de 
Taubaté e região)  são da 
Pesquisa de Emprego no 
Comércio Varejista do Es-
tado de São Paulo (PESP), 
da FecomercioSP, elabo-

rada com base nos dados 
do Ministério do Trabalho 
e Previdência Social, por 
meio do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempre-
gados (Caged) e o impacto 
do seu resultado no esto-
que estabelecido de traba-
lhadores no Estado de São 
Paulo, obtido com base 
na Relação Anual de In-
formações Sociais (Rais).

Sete das nove atividades 
analisadas apresentaram 
queda na ocupação for-
mal em março no compa-
rativo com o mesmo mês 
de 2015. As mais expres-
sivas foram observadas 
nos segmentos de con-
cessionárias de veículos
(-11,8%) e de lojas de 
eletrodomésticos e ele-
trônicos e lojas de depar-

tamentos (-9,2%). Por 
outro lado, os setores de 
supermercados (2,2%) 
e de farmácias e perfu-
marias (0,9%) foram os 
únicos que apresentaram 
alta no estoque de tra-
balhadores no período.
Para o presidente do Sin-
covat Dan Guinsburg o 
movimento do mercado 
de trabalho é resultado 

direto da diminuição da 
receita de vendas do co-
mércio varejista. “Nem 
mesmo a Páscoa – que 
poderia alavancar um sal-
do positivo ou, ao menos, 
interromper os sucessivos 
saldos negativos nas ca-
deias de supermercados 
– foi capaz de amenizar 
o desempenho negativo 
em março”, disse Dan.
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Curiosidades

Onde vivem alguns dos animais

Os animais vivem apenas onde podem. Isso recebe o nome de 
habitat. De todos os seres vivos, o ser humano é o único ani-
mal que consegue se adaptar a qualquer lugar, do pólo norte ao 
deserto do Saara.

América do Norte: Águia, alce, bisão, castor, condor, crocodi-
lo, esquilo americano, lince, lobo, peru selvagem e urso branco.

América do Sul: Anta, arara, capivara, lobo guará, lhama, onça, 
preguiça, tamanduá bandeira e tatu.

Europa: Cabrito montanhês, cavalo selvagem, cegonha, falcão, 
javali, lebre, lontra, marmota, ouriço, pato selvagem, porco es-
pinho e raposa.

África: Avestruz, chacal, chimpanzé, elefante, girafa, gorila, 
hiena, hipopótamo, leão, leopardo, rinoceronte e zebra.

Antártida: Leão marinho e pingüim

Ásia: Antílope indiano, camelo, elefante asiático, faisão, leo-
pardo negro, orangotango, panda gigante, pavão, raposa polar, 
rinoceronte asiático e tigre.

Oceania: Canguru, cisne negro, coala, diabo da Tanzânia, ele-
fante marinho e ornitorrinco.

Humor

O amigo pergunta: 
- Bonito relógio! Quanto você pagou?
- Eu não paguei nada! Eu ganhei numa corrida!
- Legal! Havia muita gente na competição?
- Não, só mais três competidores. O dono do relógio e mais 
dois policiais.
***
No tribunal, o sujeito, depois de quinze anos de casado, pede o 
divórcio e o juiz pergunta:
- E então, qual é a razão?
- É que a minha mulher é muito violenta, por qualquer motivo 
ela pega o que encontrar pela frente e atira na minha cabeça.
- Há quanto tempo ela vem tendo esse tipo de atitude? Diz o 
juiz.
- Há mais de dez anos.
- E por que só agora o senhor resolveu se separar?
- É que só agora a pontaria dela ficou boa.
***
O amigo encontrou outro com a cabeça toda enfaixada e per-
gunta:
- O que foi isso?
- Bati a cabeça num poste num momento de distração.
- Puxa, mas que maneira mais estranha de se distrair!
***
Ontem à noite eu estava sentado no sofá, assistindo a TV, quan-
do ouvi a voz da minha mulher, vindo da cozinha:
- O que você vai querer para o jantar, meu amor? Peixe, frango, 
carne ou pernil?
Eu, então, respondi:
- Querida, vou querer carne, obrigado.
E ela retrucou:
- Você vai tomar aquela sopa que sobrou do almoço! Eu estava 
falando com o meu cachorrinho...

Mensagens

Desenvolva o autoconhecimento para ver com clareza as dis-
torções da mente, consciente e inconsciente. Pratique a e medi-
tação e a visualização. A observação desprendida, a percepção 
pacífica, experimentando uma sensação de amor desprendido 
e a da generosidade amorosa. Cultive esse estado e conheça 
os seus pensamentos, as suas preocupações e fantasias e dê-se 
conta de que você pode ter misturado tudo. As generosidades 
nos impedem de ver o que é único e individual.
***
A idade de ser feliz

Existe somente uma idade pra gente ser feliz. Somente uma 
época da vida de cada pessoa em que é possível sonhar, fazer 
planos e ter energia bastante para realizá-la, a despeito de to-
das as dificuldades e obstáculos. Uma só idade pra gente se 
encantar com a vida viver, apaixonadamente e desfrutar tudo 
com toda intensidade sem medo nem culpa de sentir prazer. 
Faze dourada em que a gente pode criar e recriar a vida à nossa 
própria imagem e semelhança e vestir-se com todas as cores e 
experimentar todos os sabores. Tempo de entusiasmo e cora-
gem em que todo desafio é mais um convite à luta que a gente 
enfrenta com toda disposição de tentar algo novo, de novo e de 
novo e quantas vezes for preciso. Essa idade tão fugas na vida 
da gente chama-se “presente”, também conhecido como “ago-
ra” ou “já” e tem a duração do instante que passa.

Pensamentos, provérbios e citações

Temos duas orelhas e uma boca para escutar mais e falar me-
nos.
O mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito.
Não cite o que ele diz, cite o que ele quis dizer.
É divertido fazer o que parece impossível.
Previsão do tempo para esta noite: tempo muito escuro.
Paciência é amor, pois como se pode amar alguém sem ela.
Dos erros alheios, em vez de te queixares, aprenda.
Ler bons livros é conversar com mentes superiores do passado.
Toda força será fraca se não estiver unida.
A natureza não criou a indecência, o homem é que a inventou.
Em toda separação alguém sai machucado.
Quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém.
Se duas pessoas se amam, não poderá haver um final feliz.
Não corrigir as próprias falhas é cometer a pior delas.
De erro em erro se descobre a verdadeira verdade.
Palavras inadequadas, somente geram pensamentos enganosos.

MISCELÂNEA
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PIS/Pasep:
talvez você tenha direito

ao saque e nem saiba
Por Rudi Cassel

 Atualmente mas de 4.6 milhões de brasileiros, com 
mais de 70 anos de idade, tem direito a sacar um valor mé-
dio de R$ 1.135,00. Uma quantia razoável, que para alguns 
significa um salário a mais para enfrentar os tempos difí-
ceis. O problema é que muitos desconhecem esse direito, o 
PIS/Pasep.
 O PIS - Programa de Integração Social, está rela-
cionado aos trabalhadores da iniciativa privada, os celetis-
tas, e financia pagamentos da seguridade relacionados à as-
sistência, como o seguro-desemprego e o abono salarial. O 
benefício é pago pela Caixa Econômica Federal. Já o Pasep, 
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, 
está relacionado aos servidores públicos e militares. O pro-
grama foi criado pela Lei Complementar nº 8, de 1970, e é 
pago pelo Banco do Brasil. Os dois foram unificados como 
PIS/Pasep a partir da Lei Complementar 26/75.
 Em ambos os casos, o saldo é destinado a progra-
mas sociais e ao FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador). 
Todos os anos, no início do exercício contábil do Pasep, 
em 1º de julho, o valor existente é atualizado por índice 
definido pelo Ministério da Fazenda e as contas individuais 
dos participantes que têm saldo apresentam um percentual 
que pode ser sacado. Caso não haja o saque, os rendimentos 
são incorporados ao saldo total no dia 1º de julho do ano 
seguinte.
 Para o PIS, os requisitos para receber o abono sala-
rial são: (1) mínimo de cinco anos de cadastro no PIS; (2) 
mínimo de 30 dias com carteira assinada no ano anterior; 
(3) média de dois salários mínimos. Para os beneficiários do 
Pasep é apresentado dois momentos diferenciados quanto 
aos efeitos. Até a Constituição de 1988, os cadastrados há 
mais de cinco anos no programa podem sacar o saldo em 
determinadas condições, além de terem direito anualmente 
aos rendimentos do valor depositado, fora o abono anual 
para quem recebe até dois salários mínimos. Para os que 
tiveram a inscrição no Pasep a partir de 04 de outubro de 
1988, existe direito apenas ao abono.
 De acordo com os dados do Ministério da Fazenda, 
são ao menos R$ 7,4 bilhões em 4,62 milhões de contas 
de idosos. Portanto, se você ainda não resgatou seu saldo, 
e contribuiu até 4 de outubro de 1988, você deve buscar o 
Banco do Brasil, no caso de ser servidor público, ou a Caixa 
Econômica Federal, se for celetista.
 O próprio Banco do Brasil destacou que auditoria 
da Controladoria-Geral da União (CGU) nos fundos PIS/
Pasep mostrou que aproximadamente 15,5 milhões de pes-
soas contribuíram para o programa até 1988 e não têm co-
nhecimento dos créditos que possuem.
 Os critérios para o saque são ser aposentado, ter 
idade igual ou superior a 70 anos, invalidez do participante 
ou dependente, transferência para reserva remunerada ou 
reforma no caso militar, idoso e/ou portador de deficiência 
alcançado pelo Benefício da Prestação Continuada, parti-
cipante ou dependente acometido por neoplasia maligna, 
vírus HIV ou doenças listadas na Portaria Interministerial 
MPAS/MS nº 2998/2001, ou morte, situação em que o saldo 
da conta será pago aos dependentes ou sucessores do titular.
 Para sacar, os trabalhadores inscritos no Pasep de-
vem procurar o Banco do Brasil pelo site www.bb.com.br/
Pasep, na aba “Quando e Como Sacar o Saldo”. Os cotistas 
no PIS devem procurar as agências da Caixa Econômica 
Federal, apresentando os documentos relacionados no site 
www.caixa.gov.br/pis, e ver o item “Quotas do PIS”. A 
Caixa também presta informações pelo telefone 0800 726 
0207. Para aqueles que não sabem seu número de inscrição 
no PIS/Pasep, basta se dirigir aos respectivos bancos com o 
CPF.
Rudi Cassel é advogado e sócio-fundador do escritório Cas-
sel Ruzzarin Santos Rodrigues Advogados, especializado 
em direito do servidor público. 

Sobre o Cassel Ruzzarin Santos Rodrigues Advogados:

www.servidor.adv.br - (61) 3223 0552

Fundado pelos advogados Rudi Cassel, Jean Ruzzarin, Mar-
cos Joel dos Santos e Aracéli Rodrigues, todos formados 
pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande 
do Sul, a organização conta com 13 advogados e cerca de 
40 funcionários, que atuam nacionalmente por meio de es-
critórios localizados em Brasília, Rio de Janeiro, Belo Ho-
rizonte e Santa Maria. O escritório possui atuação focada na 
defesa de agentes, servidores e candidatos a cargos públicos 
e suas entidades de representação.
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