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A GAzetA dos Municípios

Fundo Social de Pinda
entrega mais de 1200

brinquedos arrecadados 
durante o ano

Prefeitura de Taubaté 
fiscaliza 12 bairros

rurais

Coleta Seletiva recolhe 
1.235 toneladas de

material em Taubaté

O Fundo Social de Soli-
dariedade de Pindamo-
nhangaba iniciou, nesta 
semana, a entrega dos 
brinquedos novos e em 
bom estado, arrecadados 
durante o ano, nos even-
tos Caminhada Solidária 
no Parque Trabiju e Miss 
Beleza Negra.
Um total de 1261 brinque-
dos estão sendo distribu-
ídos para os presidentes 
das associações de bairros 
e instituições assistenciais 
da cidade e farão o natal de 

A Prefeitura de Taubaté 
realizou vistorias na últi-
ma quinta-feira, dia 14 de 
dezembro, em 12 bairros 
da região rural da cidade. 
A operação contou com 
agentes da Secretaria de 
Planejamento e Segurança 
Pública, com a finalidade 
de coibir loteamentos irre-
gulares e clandestinos.

O Programa de Coleta Se-
letiva, iniciado em junho 
deste ano em Taubaté, re-
colheu 1.235 toneladas de 
materiais recicláveis nes-
tes primeiros 06 meses de 
operação.
A implantação do Progra-
ma atende às exigências da 
Política Nacional de Resí-
duos Sólidos e vem sendo 
aprimorado a fim de me-
lhorar o serviço.
Hoje, são disponibilizados 
dois caminhões baú e dois 
caminhões compactadores 
para realizar a coleta do 
“lixo seco” em toda a ci-
dade.
Os bairros foram divi-
didos em 18 setores que 
são atendidos de acordo 
com o calendário. O dia 
e período da coleta estão 
disponíveis no site www.
taubate.sp.gov.br/coleta-
seletiva e pode ser con-
sultado também no SAC 
0800.541.1202, que fun-
ciona de segunda a sexta-
feira, das 8h às 22h.
O setor 5, composto pe-
los bairros Independência, 
Jardim das Nações, Espla-

muitas crianças mais feliz. 
A presidente do Fundo 
Social de Solidariedade, 
dra Claudia Maria Vieira 
Domingues, agradece a 
Prefeitura pelo evento no 
Trabiju e os organizado-
res do Miss Beleza Negra 
pela parceria. “Agradece-
mos imensamente aos or-
ganizadores dos eventos 
que nos ajudaram a arre-
cadar os brinquedos mas, 
principalmente às pessoas 
que participaram e fizeram 
sua doação. É uma alegria 

No total, os agentes per-
correram 100 km e pas-
saram pelas seguintes lo-
calidades: Ipiranga, Sete 
Voltas, Sítio Scarpa, Pou-
so Frio, Cachoeira do Cai-
pira, Berta Grande, Sítio 
Beticá, Monjolinho, Gra-
minha, estrada João Pasin, 
Mangalot  e Pedra Grande.
Por lei quem compra ou 

nada Independência, Re-
sidencial Urupês e Acácio 
Nogueira, foi o que teve 
mais material depositado 
em frente às residências 
para coleta, com um total 
de 103,81 toneladas reco-
lhidas nesses 06 meses.
Seguido pelo setor 2, 
composto por Praça San-
ta Terezinha, Santa Luzia, 
Jardim Eulália e Cháca-
ra Mariano Cursino com 
102,09 toneladas. Em 
terceiro lugar está o setor 
6, formado por Residen-
cial Independência, Jar-
dim Primavera, Jardim de 
Alah, Vale dos Príncipes 
e Bel Recanto com 98,28 
toneladas.
As localidades com me-
nor adesão ao Programa 
de Coleta Seletiva foram: 
setor 11 (Alto São Pedro, 
Fonte Imaculada, Campos 
Elíseos, Residencial Para-
íso, Belém, Monte Belo, 
Baronesa, Alto da Figueira 
e Imaculada Conceição) 
com 34,8 toneladas; se-
tor 16 (Hípica Pinheiro, 
Morada dos Nobres, Con-
tinental 1 e 2, Barreiro, 

muito grande poder agora 
entregar esses brinquedos 
para os bairros e insti-
tuições e saber que farão 
muitas crianças felizes 
no Natal. Os moradores 
de Pindamonhangaba são 
solidários e participativos 
e nós só temos a agrade-
cer”, declarou a presidente 
do Fundo Social. “Para o 
próximo ano, novas cam-
panhas estão sendo plane-
jadas para ajudar as pesso-
as que mais precisam, em 
nossa cidade”, completou.

vende lotes em loteamen-
tos irregulares e clandesti-
nos comete  crime, e está 
sujeito  às sanções legais. 
Qualquer dúvida deve en-
trar em contato com a Se-
cretaria de Planejamento, 
que fica na sede da Prefei-
tura (Av Tirandentes, 520 
– centro).

Chácara Ingrid e Chácara 
Dallas) com 38,10 tone-
ladas; e setor 15 (Marlene 
Miranda, Chácara Cata-
guá, Jardim América e Jar-
dim Colinas) que só sepa-
raram 26,78 toneladas.
Moradores e comerciantes 
devem separar o material 
e depositá-los, em sacos 
plásticos, em frente à sua 
residência e comércio nos 
dias e períodos corretos 
em que o caminhão da Co-
leta Seletiva irá passar na 
sua rua. O procedimento 
também é válido aos mo-
radores de condomínios 
horizontais e verticais.
Não é necessário identifi-
car o lixo e também não 
há limite de quantidade 
de material para ser reco-
lhido. A população precisa 
estar atenta que o lixo reci-
clável precisa ser necessa-
riamente limpo e seco.
Todo o material reciclável 
coletado é pesado e desti-
nado às cooperativas dos 
bairros Vila Marli, Santa 
Tereza e Parque Aeropor-
to, gerando emprego e ren-
da.
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EXPEDIENTE
DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
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 Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
POTIM: Nas bancas de jornais e repartições públicas
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

Miscelânea
Curiosidades

O açaí ganha cada vez mais o gosto dos brasileiros. Primeiro por ser refres-
cante, depois por ser nutritivo. Saiba que o açaí também fortalece os múscu-
los e previne câimbras, além de combater o stress e o desgaste físico. A forma 
mais recomendada de consumo do açaí é em vitaminas. Pode ser com banana 
e laranja, com morango picado, com melancia e mel ou com guaraná. Em 
todas as vitaminas, o ideal é adicionar água e bater no liquidificador. Se for 
adoçar, utilize açúcar mascavo ou mel e nunca guarde a vitamina, ela deve 
ser consumida imediatamente.

***

A ganância desenfreada do homem tem matado milhares de espécies e mu-
dando o planeta de forma irreversível, mas não é só a natureza que sofre com 
isso. O homem também corre sério risco de deixar de existir. Sabe-se que o 
aquecimento global está acontecendo em ritmo muito acelerado, por causa 
das atitudes tomadas pelo homem. Antes mesmo da metade do Século 21, 
será impossível viver nos continentes que atualmente são habitados e a po-
pulação migrará para os pólos. Porém, os pólos também estão sendo afetados 
pelo aquecimento global e poderá deixar de existir. O habitat, porém, não é o 
único problema que o ser humano vai enfrentar. Com o aquecimento, a agri-
cultura e a pecuária serão cada vez mais escassas, matando muitos humanos 
de fome antes que o final do século chegue. Apesar de catastrófica, muitos 
cientistas confirmam essas hipóteses e pedem pela mudança imediata de há-
bitos dos homens.

Humor
Uma moça loira fala toda eufórica para sua amiga, também loira:
- Amiga, ontem eu terminei de montar um quebra-cabeça de doze pedras em 
apenas seis horas.
A amiga, sem esconder a falsidade, pergunta:
- Mas por que toda essa felicidade?
E a amiga responde:
- Ora, na caixa estava escrito: Educativo de 2 a 4 anos.
E a amiga falsa:
- Nossa menina! Parabéns!

***

Um sujeito fica mal do estômago e com a certeza de que está nas últimas, diz 
para a esposa:
- Querida, estou passando mal, acho que de hoje eu não passo, por isso tenho 
que fazer uma confissão.
- Não precisa meu bem.
- Preciso sim, não irei tranqüilo se não disser. Eu tenho um caso com a...
- Com a minha melhor amiga? Eu sei tudo meu amor. Fique tranqüilo.
- Você já sabia?
- Claro que sim! Por que você acha que eu coloquei veneno na sopa que eu 
te dei hoje?

***

A professora pergunta ao aluno:
- O que eu devo fazer para repartir onze batatas para sete pessoas?
E o aluno responde:
- Purê de batatas, professora!

Mensagens

O importante não é chegar primeiro. Não é chegar antes dos outros. Não atin-
gir sozinho a meta desejada. Ninguém tem o direito de ser feliz sozinho. A 
humanidade caminha com vontade de chegar. O importante é os homens ca-
minharem juntos, andarem unidos, confraternizados na busca da paz. Os ho-
mens não se entendem por quê? Porque eles não estendem as mãos e não se 
abrem para a ternura do diálogo. Impõem quando deveriam aceitar. Exigem 
quando deveriam oferecer. Condenam quando deveriam perdoar. São muitos 
os anseios. Diferente as capacidades. Nem todos os homens perceberam que 
a meta é a mesma e uma só é a esperança. A esperança é a luz interior, a ilu-
minar no equilíbrio do silêncio, a caminhada dos homens.

***

Há pessoas que sabem e aceitam que a vida é difícil. Isso não tira delas o 
ânimo para lutar pelos seus objetivos, a esperança de ter dias melhores ou a 
alegria de viver. São idealistas e não criam falsas expectativas. Mobilizam-se 
e usam suas energias para chegar aonde desejam, sem perder tempo e forças 
com decepções inúteis. As desilusões que nos criam fantasias e nos devolvem 
para a realidade concreta são úteis. Necessárias para os que se esquecem de 
que nascer é difícil e que aprender acrescer não é fácil. Ninguém veio para 
este planeta com passaporte. Nós viemos com carteira de trabalho.

Pensamentos, provérbios e citações

Nossos fracassos, às vezes, são mais frutíferos que nossos êxitos.
Uma pessoa fechada jamais abrirá seus horizontes.
Homens idosos são sempre jovens para aprender com lucro.
Suave é a água donde a correnteza é profunda.
A humildade é o esforço do amor.

VAGAS DISPONÍVEIS NO BALCÃO
DE EMPREGOS DE TAUBATÉ

Vagas Urgentes
AUXILIAR DE LIMPEZA – PCD
SUPERVISOR DE SEGURANÇA – Com 
curso de vigilante, exp. com liderança de 
equipe, informática e CNH
BORDADEIRA – COM EXP. COM ROU-
PAS FINAS
FONOAUDIÓLOGA
REPRESENTANTE COMERCIAL – COM 
MOTO
VENDEDOR DE AUTOMÓVEIS – COM 
EXP. NA FUNÇÃO
OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATA-
MENTO I – (PARA ESTAÇÃO DE TRATA-
MENTO DE ÁGUA)
ACABADOR DE MÁRMORE
COSTUREIRA – MODISTA
FARMACÊUTICO
CONFEITEIRO
—————————————————
—–
Outras Vagas

CONSULTOR DE VENDAS –  COM CON-
DUÇÃO PRÓPRIA
CONFEITEIRO
LAVADOR DE AUTOS – COM EXP. COM-
PROVADA
PINTOR PREDIAL
AZULEJISTA
AUXILIAR CONTÁBIL
PROMOTORA DE VENDAS
SERRALHEIRO
COSTUREIRA INDUSTRIAL
PASSADEIRA – COM EXPERIÊNCIA EM 
LAVANDERIA
AUXILIAR DE LIMPEZA – QUE MORE 
PRÓXIMO DO BARREIRO

OPERADOR DE EXTRUSORA DE PLÁS-
TICO
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLI-
CA
DEPILADORA
MANICURE
COZINHEIRO – COM EXP. EM REDE HO-
TELEIRA
AUXILIAR DE ESCRITA FISCAL – COM 
EXPERIÊNCIA
SUPORTE EM MECÂNICA – EXP. EM 
MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETI-
VA DE AUTOS
VENDEDOR EXTERNO
IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO – COM 
EXPERIÊNCIA
OPERADORA DE TELEMARKETING
ELETRICISTA – COM NR-10
VENDADOR EXTERNO
MOTOBOY
RECEPCIONISTA BILINGUE

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA 
CADASTRO
* RG E CPF (OU CNH)
* COMPROVANTE DE ENDEREÇO
* CARTEIRA DE TRABALHO

ENDEREÇO DO BALCÃO DE EMPRE-
GOS
Piso superior da Rodoviária Velha
Horário de atendimento ao público: segunda 
a sexta-feira, das 8h às 15h
Horário para emissão de Carteira de Traba-
lho: segunda a sexta-feira, das 8h às 12h
– Telefone: 3621-6043 ou 3633-6321
– E-mail: pmt.balcao@gmail.com
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Roda de Saberes do 
Cpic encerra o primeiro
ano com sucesso em 

Pindamonhangaba

O Cpic (Centro de Práti-
cas Integrativas e Comple-
mentares) é responsável 
por realizar o Rosa (Roda 
de Saberes). O princi-
pal objetivo do projeto, 
que teve inicio este ano, 
é resgatar as práticas tra-
dicionais de alimentação, 
valorizando as plantas cul-
tivadas localmente, bus-
cando uma alimentação 
mais natural e saudável.
No dia 12, foi reali-
zado o último Rosa  
do ano sobre a Ora-Pro-
Nóbis. No meses anterio-
res, foram estudadas tam-
bém as plantas: Moringa, 
Vinagreira, Serralha/Den-
te de Leão, Araruta, Pa-
riparoba, Major Gomes e 
Bertalha.
Denize Napier, responsá-
vel pelo Rosa, explica que 
ela e a agrônoma Cristina 
Castro sempre trabalha-
ram em conjunto e, um 

dia em um evento sobre 
PANCs (plantas alimentí-
cias não convencionais), 
surgiu a ideia do projeto. 
“Nós também temos von-
tade de levar esse projeto 
adiante e escrever um livro 
sobre o Rosa, com as plan-
tas PANCs e com outras 
receitas”, comenta.
As PANCs são de fácil 
plantio e mais resistentes 
às pragas, além de pos-
suirem mais proprieda-
des nutricionais do que 
as plantas comuns. Com 
as instruções dadas pelos 
profissionais do Cpic, os 
participantes aprendem 
a identificar, cultivar, e 
todos os benefícios que 
a planta possui, além de 
aprenderem também a fa-
zer algumas receitas. Os 
participantes são incenti-
vados a construir sua pró-
pria horta, livre de agrotó-
xicos e com baixo custo de 

manutenção.
“Pra mim foi muito ba-
cana, e ano que vem vai 
continuar. Nós iremos 
colocar novas plantas e 
algumas vamos repetir  
por conta da importância, 
inclusive algumas plantas 
que não são muito utili-
zadas no Vale do Paraíba 
e nós estamos trazendo 
mudas para ver se elas se 
adaptam aqui, para poder-
mos trabalhar com mais 
opções”, afirmou a respon-
sável pelo projeto.
O objetivo do proje-
to foi alcançado com 
sucesso, diversos pro-
fissionais da saúde e a 
população em geral parti-
ciparam dando feedback  
sobre o que foi aprendi-
do. “As pessoas ligam, 
mandam fotos. Foi muito 
prazeroso e nós estamos 
vendo o resultado no dia a 
dia”, completou Denize.

Curso de cozinheiro 
do Fundo Social insere 
alunos no mercado de 

trabalho em Pinda

O Curso Profissionalizante 
de Cozinheiro Básico, re-
alizado pelo Fundo Social 
de Solidariedade, entre-
gou, nesta terça-feira (12), 
o certificado de conclusão 
para 21 alunos. Deste to-
tal, mais da metade dos 
formandos (11) fecharam 
o curso já empregados no 
setor.
As aulas aconteceram no 
prédio do setor de Alimen-
tação Escolar da Prefeitu-
ra. A carga horária foi de 
300 horas e o curso foi mi-
nistrado pela chefe de co-
zinha Gabriela Gasparin.  
Para a presidente do Fun-
do Social, Cláudia Do-
mingues, o que resultou 
no sucesso do curso foi a 
parceria com a iniciativa 
privada. “Tivemos par-
ceiros muito importantes 
que puderam contribuir 

durante as aulas, com vi-
sitas técnicas e no forneci-
mento de produtos. E este 
contato direto possibilitou 
aos que se destacaram já 
serem chamados para tra-
balhar ou estagiar dentro 
das próprias empresas”,  
destacou.
A chef Gabriela Gaspa-
rin explicou que no curso 
de cozinha básica, os alu-
nos tiveram contato com 
um pouco de tudo de um 
funcionamento de uma 
cozinha. “Eles aprende-
ram desde a preparação 
dos alimentos, cortes de 
legumes, cortes de carnes, 
higiene, panificação, con-
feitaria até noções de em-
preendedorismo”, lembra 
Gabriela.  
Durante a cerimônia, a 
chef Gabriela explicou aos 
formandos e familiares 

que a cidade de Pindamo-
nhangaba é uma das pio-
neiras no Vale do Paraíba 
a oferecer um curso neste 
nível profissional. “ Um 
curso completo de for-
mação básica como este 
só acontece no Senac de 
Campos do Jordão. Este é 
também um dos motivos 
do interesse das empresas 
em contratarem os alu-
nos”, revelou.  
Os principais parceiros 
envolvidos com o curso 
foram o Arroz Ruzene, o 
Colonial Plaza Hotel, a 
loja Granel e o restaurante 
Shazzan.
Para o ano de 2018, estão 
previstas novas turmas que 
serão formadas seguindo a 
ordem do cadastro de re-
servas realizado este ano, 
que conta com 200 pesso-
as interessadas. 
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Trecho da Juca Esteves 
é interditado para obras

em Taubaté

Bibliotecas fecham 
para almoço durante

férias escolares
em Pindamonhangaba

Museu de Pindamonhangaba 
recebe exposição de arte sacraMais conquistas para a 

população luizense!

A Prefeitura de Taubaté 
vai interditar, a partir da 
próxima segunda-feira, 
dia 18 de dezembro, um 
trecho da rua Juca Esteves 
para obras de reforço es-
trutural na galeria de águas 
pluviais.
Para isto, começam nesta 
sexta-feira, dia 15 de de-
zembro, intervenções para 
adequação nos canteiros, 
calçadas e sinalização da 
via.
A interdição é necessária 
para garantir a segurança 

A coordenação das Bi-
bliotecas Públicas Mu-
nicipais informa que du-
rante o mês de janeiro, 
devido ao período de férias  
escolares, as bibliotecas 
terão seu horário de fun-
cionamento alterado para 
8h às 17h, fechando no ho-

A “Primeira Exposição 
de Arte Sacra – Pai & Fi-
lho” está sendo exposta no 
Museu Histórico e Peda-
gógico D. Pedro I e Dona 
Leopoldina. Até o dia 6 de 
janeiro as obras de Sérgio 
Callipo e de seu filho, Fe-
lipe Callipo estarão lá. As 
pessoas podem vê-las gra-
tuitamente.
A inauguração da exposi-
ção de obras religiosas fei-
tas de barro aconteceu no 
último dia 8 de dezembro.  
Entre elas está o “Presépio 
Regional Vale-paraibano”, 
que de maneira criativa 
demonstra o nascimento 

A equipe da Prefeitu-
ra Municipal de São 
Luiz do Paraitinga vem 
se empenhando em vá-
rias frentes, para atender  
e buscar melhorias à nossa 
população.
Mais 03 veículos foram 
adquiridos pela adminis-
tração. Estes veículos se 

da população e permitir 
a execução das obras. As 
intervenções vão permi-
tir fluidez e segurança no 
trânsito local.
As obras serão executadas 
em um trecho de galerias 
de 35 metros de extensão 
e devem demorar três me-
ses para serem concluídas. 
Durante este período, a rua 
Juca Esteves fica interdita-
da no sentido centro, entre 
a travessa Rafael e a rua 
Barão de Jambeiro.
O desvio do trânsito será 

rário de almoço, do meio-
dia às 13h30.
Pindamonhangaba con-
ta, atualmente, com as 
seguintes bibliotecas 
públicas municipais:  
Vereador Rômulo Cam-
pos D´Arace (ao lado 
do Bosque da Princesa), 

de Jesus por meio da his-
tória vale-paraibana. O 
presépio expressa em 46 
peças, a cultura caipira 
em personagens paraiba-
nos,por exemplo, o Meni-
no Jesus é apresentado por 
um bebê índio.
“Um presépio assim é di-
ferente, sai do convencio-
nal e tem tudo a ver com 
o Vale do Paraíba, então 
acredito que muitos irão 
gostar”, declara Sérgio 
Callipo, que já participou 
de exposições nacionais 
e internacionais com suas 
obras.
Seu filho Felipe, que de-

somam a outros dois ve-
ículos que já estão em 
circulação atendendo a 
Secretaria Municipal de 
Saúde.
Também ontem foi 
anunciado pela Prefei-
ta Ana Lúcia Bilard Si-
cherle a construção de  
um campo society no es-

feito pela travessa Rafael, 
rua Newton Câmara Leal 
de Barros e rua Barão de 
Jambeiro. Estas vias terão 
parte de seu sentido de cir-
culação alterado para que 
os veículos que seguem 
sentido Mercado Munici-
pal possam fazer o desvio 
e retornar para a rua Juca 
Esteves.
Durante as obras, agentes 
de trânsito estarão no local 
para orientar os motoristas 
e a sinalização em todo o 
entorno será reforçada.

Biblioteca do Arareta-
ma (em frente ao Caic), 
Biblioteca do Castolira 
(ao lado da escola muni-
cipal), Biblioteca Maria  
do Carmo Silva Gomes 
(Vila São Benedito) e Bi-
blioteca do Sesi (Praça 
Emílio Ribas). 

cidiu seguir a tradição e 
tornou-se artista plástico, 
também produziu peças 
para a exposição, que pos-
sui várias criações volta-
das para a arte sacra.
A exposição está sendo 
exibida no Museu Históri-
co e Pedagógico Dom Pe-
dro I e Dona Leopoldina, e 
conta com apoio da Prefei-
tura de Pindamonhangaba. 
O horário de visitação é de 
segunda a sábado, das 9h 
às 12h e das 13h às 17h. 
Agora, no final do ano, 
o Museu não abrirá dias 
23,24, 25 e 30,31 de de-
zembro. 

tádio municipal Juventino 
Lopes Figueira.
Agradecemos o apoio 
dos vereadores Adil-
son Fonseca Marquinho  
Stacasa José Roberto Cor-
rêa Tarcisio Bento, ao De-
putado Estadual Márcio 
Camargo e o Deputado 
Federal Samuel Moreira.


