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SINDSERV-RO na luta pela ampliação

de conquistas dos servidores
ver página 3
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Desde a fundação ou criação de qualquer 

entidade, como associação, sindicatos e outros, sempre 

haverá um líder que vai se tornar o salvador da pátria ou 

culpado pelo que deu certo ou o que deu errado, 

portanto, o ideal é ter perseverança e confiança no que 

se faz. Vai enfrentar e provar que a ética, a luta pela 

coletividade será sempre sua meta e por mais que se 

decepcione com algumas minorias tanto da categoria 

(ou representados), como da direção não se deve deixar 

o mal vencer o bem e enfrentar. O nosso sindicato hoje 

não é como os do tempo da ditadura, agora você pode 

dialogar, propor, fazer reivindicações e projetos, o que 

for conquistado é lucro e o que não for, você continuará 

reivindicando e sempre na base da parceria e do diálogo, 

porque há sindicatos com poder de mobilização tanto 

para vencer suas lutas e sindicatos com poder de dialogo 

para negociar o que for de melhor para a categoria, no 

nosso caso, falta mobilização e a categoria pensar um 

pouco mais no coletivo. Porque o servidor com 

estabilidade, bom emprego através do seu concurso, e 

filiado a um sindicato com poder jurídico legitimo para 

defendê-los, não precisaria viver do individualismo, 

teria é que lutar todos por um e um por todos e isso não 

está muito longe de acontecer pelo visto. O servidor 

participa muito pouco das assembléias do seu sindicato, 

onde se discute e envolve o sindicato para atuar e tentar 

conquistar através de negociações junto aos poderes 

legislativo e executivo independente desta ou aquela 

direção, quando o servidor participa com sua presença e 

sugestões as conquistas se tornam mais fáceis. É muito 

normal o que acontece em todas as prefeituras e 

câmaras de vereadores, o prefeito com seu plano de 

governo e os vereadores com seus projetos de leis, todos 

vão executar seus projetos com uma equipe formada 

para administrar e todos com cargos de confiança e bons 

salários, mas só que na verdade quem executa o projeto 

mesmo é o servidor e temos que entender o projeto e 

participar da melhor forma possível como servidor 

publico. Temos que formar grupos dentro do sindicato 

para debater as questões que nos interessa como 

estabilidade e garantia de melhores salários para todos.

editorial Notas

Parcerias

Coordenador Geral Altédio

A  Assembléia Geral realizada no último dia 20, na sede do sindicato, 
para a Prestação de Contas apresentou todas as exigências conforme 
rege o art. 12 do estatuto do sindicato dos servidores. Durante as 
oficinas do PCCS, realizadas na oportunidade, foram distribuídas  
tarefas entre os membros interessados e cada qual terá que se 
encarregar do preenchimento do questionário (página 4) em seus 
setores e agilizar o propósito do PCCS no máximo 45 dias. 

Arrepio Motos Rio
Rua Mayer, 727

Bairro - Liberdade

Rio das Ostras- RJ

(22) 2760- 8642

r ai ilfo dd oi  tvr emeS 10%

Corpus
Espaço de dança

Professores: Maycon Batista e Marcilia Dutra
Cel:(22) 9926-2325 / (22) 9869-7545

*Ballet                            * Dança de Salão
*Ballet intermediário   *  Jazz
*Ballet Avançado          * Street dance

(22) 9926-2325 / (22) 9869-7545

Rua das laranjeiras, n.º 636, Parque Zabulão, Rio das Ostras. 
Horário de funcionamento: 14:00 as 19:00h de 2ª ás 6ª feiras
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Festas Papelaria 

PARCELAMOS TODO MATERIAL

VOLTA ÁS AULAS EM ATÉ 6X SEM JUROS.

COM O MELHOR PREÇO DA REGIÃO.

Aceitamos cartões:

soalegriafestasepapelaria@yahoo.com.br

Rua João Viana, 58 - Centro

(Próximo ao Colégio Abdala)

(22) 2764-2846
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oB ca o n Trambone
Estamos indignados com a falta de consideração. 
A colocação de alarmes em prédios e setores 
públicos está tirando o sono de muito servidor. A 
mão-de-obra dos Guardas Municipais está sendo 
trocada por esses equipamentos. 

Carta enviada por servidor que não quis se 
identificar

Questionário deve ser preenchido e encaminhado
para agilizar propósitos do PCCS

Há um ano o Sindicato vem lutando para conquistar o Abono 
aos Servidores. E no último dia 20 o resultado de sua luta foi 
publicado oficialmente. A lei de número 1.291 autoriza o 
Poder Executivo a conceder um Abono Especial, a ser pago em 
03 parcelas; a primeira no valor de R$ 500,00, a ser paga em 
fevereiro; a segunda, no valor de R$ 400,00, a ser paga em 
maio; e a terceira, no valor de R$ 400,00, a ser paga em 
agosto. Os benefícios são destinados aos servidores ativos, 
aposentados e pensionistas, da administração direta, indireta 
e funcional.
Saiu a primeira, saiu a segunda e com certeza sairá a terceira, 
servidor não tenha duvida!
O servidor pode assumir compromisso porque a lei entrou em 
vigor na data da publicação, foi aprovada e sancionada e as 
parcelas certamente estarão na conta. Agora o sindicato vai 
negociar o abono 2009, pois o que estamos recebendo 
parcelado é o abono de 2008.  

Sindicato vence mais uma luta a favor
do servidor

obs: O Sindicato dos Servidores busca maiores esclarecimentos sobre
o questionamento dos Guardas Municipais na questão dos alarmes.
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Sindicato busca melhoria para o servidor
Reivindicações são encaminhadas ao prefeito e sindicato aguarda soluções

Parcerias

A partir desta edição o SINDNOVAS vai publicar oficialmente reivindicações feitas pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Rio das Ostras ao executivo.
O oficio traz pautas que levantam sugestões que favorecem a classe. Os assuntos são encaminhados oficialmente para o gabinete do prefeito e deverão ser revistos em uma reunião 
para tratar de cada tópico. No momento, o sindicato está buscando as seguintes soluções: proposta para abono em outubro referente a 2009; cálculo de horas extras; homologação 
do concurso; gratificação para agentes escolares; entre outras.   
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Laboratório

Carvalhaes
Exame de sangue, urina,
feses e outros exames.

Rua ao lado do Banco do Brasil

2760-6158

Nosso
        Passo

Temos modelos
masculinos e femininos

Rod. Amaral Peixoto, 5460 - lj. 8
Centro - Rio das Ostras/RJ

Servidor filiado tem 15%
em dinheiro 5% visa
electron/ Red shop.

Seja um parceiro
do Sindserv-RO

entre em contato conosco

Tel.(22)2760-8933
e-mail: sindserv-ro@ostras.net
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ESTUDOS DE PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS
Formulário para pesquisa junto aos servidores públicos do 

Município de Rio das Ostras

                                                       

Nome:_______________________________________________________________________

Data de nascimento:___________________Matrícula:________________________________

Formação Escolar:________________________Graduação:____________________________

Especialização:__________________________  Pós-Graduação:________________________

Cargo:______________________________Salário:________________Sindicalizado?_______
                                    

Leia:

      Campo 1 - Dados Pessoais

Pense em complexidade como a dificuldade das tarefas que lhe são determinadas no 
dia a dia do trabalho. Imagine o quanto você tem que responder a solicitações, 
cumprir rotinas, realizar sempre a mesma coisa, ou ao contrário realizar coisas 
novas. Sugerimos que, para responder, você faça para si mesmo uma escala de 
dificuldades, parecida com esta:

Grau leve - Cumprir sempre as mesmas tarefas, sem ter que pensar muito;

Grau pequeno - Cumprir tarefas novas, tendo que ter criatividade e imaginação;

Grau médio - Cumprir tarefas tendo que recorrer a outras pessoas para saber como 
as realizar;

Grau pesado - Cumprir tarefas tendo que estudar para as poder realizar.

Com isto em mente responda:

Campo 2 - Complexidade do Trabalho

a) Você acha que seu salário corresponde ao grau de complexidade de seu trabalho?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

b) Você conhece outros cargos, ou funções, no Município, que têm o mesmo grau de
complexidade mas têm um salário melhor? Quais são?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

c) Você conhece outros cargos, ou funções, no Município, que têm o mesmo salário
que o seu, mas com um grau de complexidade menor? Quais são? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

d) E com o mesmo salário que o seu, mas com um grau de complexidade maior?
Quais são? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Campo 3 - Responsabilidade do Trabalho

Pense em responsabilidade como aquilo que lhe compete em seu trabalho. Imagine, 
por exemplo, o que aconteceria com o Município se você: num grau leve, faltasse ao 
trabalho; ou se, num grau extremo, o seu cargo nem mesmo existisse no serviço. 
Pense ainda nas responsabilidades de seu trabalho com o público do município 
(atendimento, assistência, etc), e com a administração (imagem do município, 
representação em eventos, solenidades, negócios...). Com isto tudo em mente,
responda:

a) Você acha que seu salário corresponde ao grau de responsabilidade de seu
trabalho?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

b) Você conhece outros cargos, ou funções, no Município, que têm o mesmo grau
de responsabilidade mas têm um salário melhor? Quais são?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

c) Você conhece outros cargos, ou funções, no Município, que têm o mesmo
salário que o seu, mas com um grau de responsabilidade menor? Quais são?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

d) E com o mesmo salário que o seu, mas com um grau de responsabilidade maior?
Quais são? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Campo 4 - Expectativa Profissional

a) Na atual situação você vê possibilidade de desenvolvimento profissional no
Município, sem fazer um novo concurso público?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

b) Sua expectativa de permanecer no serviço municipal, no atual cargo, é de:

5 anos(  )

10 anos(  )

15 anos(  )

até a aposentadoria (  )
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Dr. José Flávio

Gomes de Souza 
Cirurgião Dentista

Horários: 

 2ª a 6ª: 08h00min às 12h00min

              14h00min às 18h30min

Sábado: 08h00min às 12h00min

Al. Casimiro de Abreu, 292- sala 9
Centro- Rio das Ostras- RJ 

(22) 2760- 7352
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Parcerias

Élide
Pulcherio

Água, Corpo e Bem estar

Rua Rio Grande do Norte, 604 esquina com Rua São paulo
Extensão do Bosque - Rio das Ostras - RJ

Tel:  (22) 2771-9601 - (22) 9985-4171 - elidepulcherio@yahoo.com.br

Servidor Filiado tem  a  Desc.para o tratamento Holístico:10 15%
Com a Terapeuta Holística: Moema Lucchetti.

·Terapia de Florais.

·Massoterapia.

·Auriculoterapia e outros.
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Informe 
Jurídico

Dr° Marco Aurélio
Fiquem por dentro dos Direitos e Deveres dos 
Servidores através dos Informes Jurídicos 
esclarecidos, em todas as edições do SINDNOVAS, 

 Plano de Cargos e Salários

Liminar em face do desconto Previdenciário 

Salário Mínimo Corrigido 

 

O Departamento Jurídico do SINDSERV-RO informa que após a Reunião realizada na 
sede do Sindicato, foi distribuído formulário de perguntas à categoria para obtenção 
de subsídios na construção da proposta dos servidores do Plano de Cargos Salários para 
avançar nas conquistas de direitos, desatando algumas distorções nas diversas 
secretarias quanto a definição de cargos e funções e as respectivas remunerações, 
além de normas de evolução na carreira dos trabalhadores. 
Trabalhadores da Saúde, Educação, Secretaria de Obras, Administração e da Guarda 
Municipal estão distribuindo e colhendo os formulários. Interessados em participar 
basta ir na sede do Sindicato e preencher o formulário de perguntas sobre o tema e 
entregar a secretária da Direção, das 14:00 às 18:00.

No que concerne a liminar obtida em face dos descontos ilegais realizados nos contra-
cheques dos servidores, mais precisamente a alíquota de 11% retroativa aos anos de 
2004 e 2005, pedimos aos servidores descontados nos meses de janeiro e fevereiro, 
pois graças a decisão conquistada pelo Sindicato através de medida judicial, os 
descontos dos meses subsequentes foram suspensos, resguardando assim a 
remuneração líquida dos servidores, que passam a não sofrer esse desconto 
inconstitucional. O Mandado de Segurança em questão, corre na Justiça Comum de Rio 
das Ostras tem o nº 2009.068.000456-3 que na 1ª Vara Cível de Rio das Ostras.

 Vale a pena informar que foi promulgada lei municipal nº 1346/09, graças a 
reivindicação do SINDSERV-RO, aumentando retroativamente os vencimentos dos 
servidores Auxiliares de Serviços Gerais, Agentes de Serviços Gerais e Auxiliares de 
Creche , haja vista o novo salário mínimo que passou a vigorar a partir de 1º de 
fevereiro no valor de R$ 465,00. Os efeitos desta lei passam a viger retroativamente 
nesta data, ou seja, os servidores destas funções vão receber a diferença acumulada
dos últimos 4 meses. Mais uma conquista do seu Sindicato, atento aos problemas dos 
Servidores.

Outros Informes

 Lembramos que o jurídico presta assessoria também nas reivindicações administrativas 
em face do Poder Público Municipal, além das demandas judiciais relativas a sua relação 
jurídica de trabalho com o Município. Na próxima matéria do Jurídico faremos informes 
sobre a supressão do repouso semanal remunerado dos servidores. Até lá.

CGU lança cartilha para ajudar
vereador a fiscalizar prefeitura   

O VER
R E 

EADOA FISCALIZA ÃO Ç
O  

DOS RECURS SPÚBLICOS MUNICIPAIS

D A-G A  
U

CONTROLA ORI ER L DA UNIÃO - CG

A Controladoria-Geral da União 
(CGU) lançou no dia 27 a cartilha "O 
Vereador e a Fiscalização dos 
Recursos Públicos Municipais" com 
orientações básicas para os 
vereadores acompanharem o 
trabalho das prefeituras. 
De acordo com a cartilha, os 
vereadores têm o papel de analisar 
se a atividade do prefeito atendeu às 
leis, o bem da comunidade e os 
princípios básicos aplicáveis ao setor 
público. O texto estará disponível 
em forma impressa com 45 páginas e 
no site .www.cgu.gov.br
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contribuição, o servidor terá direito a muitos 
benefícios, tais como: desconto de 10% até 50% em 
diversos serviços e comércios de Rio das Ostras 
como dentista, academia, sapataria, laboratório e 
papelaria, entre outros. 

Outro benefício é o curso gratuito de informática ou 
inglês oferecidos ao sindicalizado e seus 
dependentes.

Lutamos por você, 
junte-se a nós!

99759149 ou através do email: 
sindserv-ro@ostras.net. Ou ainda comparecer à 
sede localizada na rua Alameda Casimiro de Abreu, 
292, sala 10 – Centro, Rio das Ostras, de segunda a 
sexta-feira, das 9 às 18h. 

Para agilizar esse processo, o jornal Sindnovas trás 
mais este mês a ficha impressa para você preencher 
e entregar no próprio sindicato. 

Encargos – Será descontado no contracheque do 
servidor 1,5% do salário base (por exemplo: quem 
exerce a função de agente administrativo, o 
desconto é de R$ 12,23 mensais). A partir desta 

O Sindserv luta pelos direitos dos servidores 
públicos, mas precisa que a classe esteja 
interessada

“Uma andorinha só não faz verão”. Você já deve ter 
escutado esta frase em algum lugar. O que significa 
que “a união faz a força”, outra frase conhecida. O 
Sindserv representa justamente a força do coletivo. 
E é pensando no servidor que o sindicato vai se 
fortalecendo e ficando mais atuante lutando pelos 
interesses da classe. 

Para se filiar é fácil. É só entrar em contato com o 
sindicato pelos telefones: (22) 2760-8933 e (22) 

Filie-se ao Sindiserv-RO, 
você só tem a ganhar

Nome:___________________ __________________________________________________________________ Matrícula: ________________________

Data nasc: ____/_____/_____. Estado civil:________ Identidade: ___________________________. Órgão emissor: _____________________________

Local de trabalho: ___________________________________________Secretaria: ____________________Tel. trabalho: ________________________

Endereço do trabalho: __________________________________________________________________Função: ________________________________

Data admissão: ______/_____/_______ Dependentes:________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                         
Rua:________________________________________________________________N.º___________Bairro:_____________________________________

Cidade:_____________________________________________ CEP:____________________ Tel. ____________________________________________

Ponto de referência:_______________________________________________________ E-mail:_____________________________________________

        Endereço Residencial:

Autorizo o desconto de 1,5% do salário base em folha de contribuição favorável ao
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rio das Ostras – Sindserv-RO. 

Rio das Ostras, _______ de __________________ de ____________.            Assinatura do filiado___________________________________________.

SINDICATO
Servidores Públicos Municipais

Rio das Ostras – RJ
CNPJ: 04.668.359/0001-92

Reg: M.T.E. n.º46000.017545/2001-45 Ficha de Filiação

Alameda Casimiro de Abreu, n.º 292, Sala 10, Centro, Rio das Ostras – RJ – CEP 28.890-000. Tel: (22) 2760-8933

Rio das Ostras / Junho 2009 - ANO IIII - Número 40
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Prestação de Contas 

Veja abaixo: prestação de contas referente Abril de 2009.

DATA      ESPECIFICAÇÃO                                                     VALOR
ch850912- i-conecta, contabilidade, FGTS, INSS,   1
DARF,Salario,aux. Alimentação,transporte e GAP
Pg profª Inglês,Instrutor informática,recar.cartucho,

Papelaria,                                                                  R$ 2.226,45           
ch850913- aluguel salas 10 e 12                               R$    850,00
ch 850914- composição jornal n.º38 na gráfica         R$    629,00

13 pag. De telefone ligação embratel                             R$        3,93  
  ch85850911- supermercado                                     R$      99,19

    débito em c/c - tarifa banco renovação cadastro        R$      24,00 
28   débito em c/c -vivo plano empresa                             R$    367,13          
  25 ch 850920-pag. Profª inglês ref ao venc. 1º maio/09   R$    240,00

  15  débito em c/c - pago OI telefone fixo                         R$      66,25        
ch 850917- pag. Distribuição sindnovas 39, setores  R$    500,00

17   débito em c/c - ampla sala 10                                   R$    112,66 
débito em c/c- ampla sala 12                                     R$      39,56

 SALDO ANTERIOR:                                                 R$ 34.298,72
 RECEBIMENTOS:                                                    R$   9.250,02

 DESPESAS:                                                             R$   7.749,42
 SALDO ATUAL EM 30/03/09:                                  R$ 35.799,32

14

20  ch 850918 -pag. Assessoria jurídica                         R$ 1.500,00

27  débito em c/c- tarifa bancaria                                     R$     34,00
28 débito em c/c - tarifa banco 2ª via cartão PJ.              R$       6,00

TOTAL DESPESAS:                                                   R$ 7.749,42

2
8 

ch850915- pag. A jornalista produção sindnovas 38  R$    900,0014
  ch850916-condução p/ buscar jornal 39  em Cabo-15

Frio,e taxa p/ retirar jornal no setor de encomendas R$    151,25

Assessoria jurídica, cursos de inglês e
informática e descontos no
comércio da cidade.

Servidor filiado ao Sindserv-RO tem direito a:

P ic do e s t
art ipe s u indica o!

16

17

28

Servidores visitem o site do

sindicato e enviem textos e
fotos para serem publicados

www.sindserv-ro.com.br
www.sindserv-ro.com.br
www.sindserv-ro.com.br

Desenvolvimento com trabalho, renda e direitos" é o tema do 10o Congresso 

Nacional José Olívio da CUT, que acontece de 3 a 8 de agosto no Expo Center 

Norte na Vila Guilherme, São Paulo.

Iniciou em 21 de maio e vai até 21 de junho de 2009 o prazo para realização 

dos congressos  estaduais da CUT. Esses congressos, além de deliberarem 

sobre seus temários específicos, deverão debater os temas definidos para o 

10º CONCUT e poderão apresentar propostas de resolução sobre temas 

diversos de interesses dos trabalhadores, mesmo aqueles específicos do 

Estado correspondente à sua base de representação.

Nesses congressos estaduais também serão eleitos delegados ao Concut. 

Maiores informações www.cut.org.br.

10° 
Vem aí o

CONCUT
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Expediente 

Boletim do Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Rio das Ostras

Sindserv-RO

Al. Casimiro de Abreu, 292, Sl. 10
Centro - Rio das Ostras.
Tel.(22)2760-8933
e-mail: sindserv-ro@ostras.net
CNPJ 04.668.359/0001-92

Diretoria
Altedio Ferreira de Souza - Coordenador
Geral de organização
Dr. Getúlio Cabral - Coord. de Administração
Idalina Monteiro - Coord. de Finanças
Sebastião Pio - Diretor de Int. Gerais
Débora Folly - Diretoria Jurídica
Edvaldo Caetano - Diretor de Formação Sindical
Wesley Nascimento - Suplente

Registro Ministério de trabalho e Emprego
N°.:46000.017545/2001-45
Registro Cartório 1° Oficío Casimiro de Abreu
N°. 552 fls.: 138/139 do L. A3

Edição
FV2 Comunicação Integrada
(22) 2762-5043
fv@fvcomunicacao.com.br

Edição: Fernanda Viseu (MTB 17877)
Impressão: Tribuna de Petrópolis
Tiragem: 2000  exemplares

Ser idor sv e

Nota 10
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O Sindservi não se responsabiliza pelas cartas enviadas pelos leitores e por artigos assinados. 

Cirley - Secretaria  

ANIVERSARIANTES 

DO 
 MES  

Mauricío - Guarda Municipal 

Norma - Coordenadora do Teatro 

Patricía - Aux. Administrativo. 

Renato - Motorista 

1 TEREZINHA GOMES VELASCO
1 FLÁVIA RANGEL PORTO
1 MONIQUE SANTOS SODRÉ
2 VALÉRIA CRISTINA DIAS FERREIRA
3 ALCI COELHO LEAL
3 FLÁVIA JUNIA FREITAS LEITÃO
3 ALINE SANTOS RABELLO
3 ALESSANDRA RODRIGUES VAZ
4 MARLUS NEVES LENS CÉZAR
4 LIZANDRA RAMOS BATISTA
4 CRISTIANE FERREIRA MARTINS BRAZ
5 ARLINDO BEZERRA DA SIVA FILHO
5 MARIA LÚCIA ALVES N.DE MATTOS 
6 PAULO ROBERTO CORDEIRO DOS SANTOS 
6 SILEIA VANUZE DA COSTA 
6 RICARDO DA SILVA 
7 RENE DUTRA DA SILVA 
7 ROBERTO PEREIRA INOCÊNCIO 
7 DILMA FONSECA CABRAL
8 LUCIANA MARCELINO DOS SANTOS
8 ELISA DA SILVA MELES MOREIRA 

9 ANA CRISTINA DOS SANTOS FRAGA 

9 THAÍS BRAGANÇA MELLO COELHO 
11 LÚCIA HELENA BENJAMIM CÂNDIDO 

11 SIRLETE BENTO 
11 KELI CRISTINA DE ARRUDA  
11 MARILUCIA DA SILVA  FREITAS  
12 VÂNIA MÁRCIA PEIXOTO CHAVES  

12 ELIANE MARIA DA SILVA  
13 JORGE ANTONIO SOBRAL MORTAGUA  
13 MONICA FEREIRA DA SILVA

14 LÍVIO ALVES DOS SANTOS
14 CRISTIANE DE SOUZA PRIMO

15 ELOÍZA GUILHERME GOMES BARRETO
15 SUELI SOARES SILVA MACEDO
16 EDERLÂNDIA PINHEIRO FERREIRA LAPA
18 CIDNEIA RIBEIRO DA SILVA
19 MARTA CRISTINA ASSIS DAMASCENO
19 ROGÉRIO DA SILVA DE AZEREDO
19 MARCIA LEONOR DAVID PEREIRA

20 VERA LÚCIA DE OLIVEIRA SANTOS
20 NORBERTO KATZWINKEL
21 ENILZA MOTA RIBEIRO
22 ALAN SOUZA FIGUEIREDO
23 RONI CLÁUDIO BRAZ DOS SANTOS
24 NILMA ROSA DE PAULA
24 ANA PAULA DOS SANTOS ESTEVÃO
25 ANITA ANTÔNIA DE CARVALHO

25 FRANCISCO LUIZ DA SILVA

26 VERA MARIA DOS SANTOS ALVES
26 CREUZA PEDRO PERDIGÃO 

27 ALTÉDIO DE SOUZA FERREIRA 
28 IRANETE ANTUNES 
28 EDUARDO AIRES MULINARI 
29 CELMA JORGE BOGADO  
29 PEDRO PAULO GOMES   
30 JOSÉ RICARDO ALVES DE BORBA   


