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Qualquer comunidade,
município, estado ou país só é
plenamente realizado quando
t r a t a d e fo r m a d i g n a o s
interesses da coletividade e a
qualidade de vida de seus
cidadãos.
Desta forma, um lugar onde
há desigualdade, interesses
meramente privados, onde os
privilégios estão acima dos
direitos, não pode ser
plenamente democrático. É aí
que entra a necessidade da
população ter acesso à saúde,
educ a ç ã o, c ul tura , l a z er,
esporte, segurança,
preservação do meio ambiente,
saneamento básico,
infraestrutura, mobilidade
urbana, entre outros. E somos
nós, os Servidores, os
responsáveis por possibilitar
isso aos cidadãos. E para isso,
precisamos ser valorizados.

Mas, mesmo diante da
importância de nossa
categoria, vivemos na cidade
de Vinhedo uma situação de
constantes ataques.
Entre eles podemos citar a
não-reposição do 14º-salário, a
ausência de reajuste nos
benefícios de alimentação e
transporte, além da ofensiva
contra o Sindicato dos
S e r v i d o r e s , o n d e n o s fo i
desviado o Imposto Sindical.
Teremos mais quatro anos com
esta mesma gestão atual à
frente da Prefeitura. Na página
2 do nosso jornal, você poderá
ver a posição da entidade
sindical diante desta
conjuntura.
Os ataques que acontecem
no nosso município também se
mostram nos retrocessos em
curso no país.
Os Servidores são

prejudicados tanto por projetos
que ferem a classe
trabalhadora como um todo,
como por iniciativas
específicas contra nós.
Ve j a m a i s s o b r e e s t e s
ataques em nossa reportagem
na página 5.
Infelizmente, nestas eleições,
aqui e em todo país tivemos a
vitória de políticos
comprometidos com a elite
econômica e os poderosos.
Mas isso não pode ser motivo
para desanimarmos! A política
vai muito além das urnas.
Temos que estar unidos para
garantir nossos direitos em
Vinhedo, nas ruas, além de nos
ar ticular com movimentos
nacionais para barrar os muitos
ataques direcionados à classe
trabalhadora e aos Servidores
Públicos.
Seguimos na luta!

Eleiçãomunicipal:umavitóriacomsabordederrota?
ReafirmamosnossalutaindependenteafavordosServidoreserespondemos
àabsurdaafirmaçãosobreexcessodeatestados
O Brasil foi às urnas no dia 2
de outubro, num momento de
crise econômica e política. Em
Vinhedo, como na maioria das
cidades do país, as urnas
manifestaram uma
insatisfação com a situação
a t u a l e v o t a r a m
majoritariamente em branco,
nulo ou se abstiveram.
No nosso município Jaime
Cruz foi eleito com apenas 28%
dos votos válidos. Isso mostra
que mais de 70% da população
rejeita a sua gestão. Como será
governar tendo apenas uma
minoria a seu favor? Isso

mostra que ele tem muito a
melhorar.
Nós Servidores participamos
deste processo propondo
d e b a te s e a p r e s e n t a n d o
nossas propostas e
reivindicações a todos os
candidatos.
Jaime Cruz não compareceu
nem se interessou em
conhecer nossas propostas.
É importante ressaltar que
nosso Sindicato é e continuará
sendo independente de
patrões e políticos. Como
ocorreu nos últimos anos,
vamos lutar incansavelmente

por nossos direitos, sem aceitar
nenhum retrocesso.
Em sua administração, Jaime
tem se recusado a dialogar com
os Servidores Públicos. São
vários ataques como atrasos no
pagamento dos benefícios, não
pagamento do FGTS, corte do
14 º s a l á r i o , a u s ê n c i a d e
reajuste nos benefícios, atraso
no repasse do dinheiro do
empréstimo consignado para
os bancos mesmo sendo
descontado na folha de
pagamento.
Devemos falar também do
desvio do Imposto Sindical, que

é de direito da categoria para a
sua luta. Estes recursos são
d e s c o n t a d o s d o s
trabalhadores, mas não
chegam à sua entidade
representativa.
Em relação aos ser viços
públicos da cidade vimos coisas
como as suspeitas de
superfaturamento na merenda
escolar, o fechamento da Santa
Casa (depois reaberta como
forma de “propaganda”), falta
de remédios e o fim do Resgate
Municipal, fora eventos
custosos como a Festa da Uva,
com shows milionários.

Excesso de atestado ou excesso de precarização?

Na emissora TVB Jaime Cruz
afirmou que em janeiro é “um
outro governo, que é o meu
Governo, mas de outra forma,
uma outra 'pegada' outro estilo

para conversar com os demais
agentes”. Esperamos que este
ano tenhamos possibilidade de
diálogo para melhorar a vida do
servidor e do usuário dos

serviços municipais.
Infelizmente não é o que o
Prefeito eleito aponta, ao
afirmar coisas como a
necessidade de “instaurar uma
junta médica para avaliar o
tanto de atestado que temos”,
em entrevista ao Jornal de
Vinhedo.
Entendemos isso com um
ataque, sugerindo que os
Servidores não querem
trabalhar. Perguntamos a ele:
"Por que, antes de questionar
os atestados, ele não melhora
as condições de trabalho dos
funcionários? Como falar em
excesso de atestados se temos
lugares sem bebedouro e

precários locais para refeições,
como acontece no Cemitério
Municipal.
Como fazer uma afirmação
ofensiva dessas sem verificar
antes a precarização do
trabalho, as jornadas
extenuantes, a ocorrência de
assédio moral nas repartições,
a falta de ítens do café da
manhã em pontos de trabalho.
Todos elementos que afetam a
nossa saúde física e psíquica.
Nós, que damos o sangue
to d o s o s d i a s a favo r d a
população de Vinhedo exigimos
respeito, dignidade e
valorização.
Prosseguimos na luta!

Fala Servidor
“Felicitações aos Servidores Públicos por este
28 de outubro. São eles que por meio do
trabalho, fazem essa cidade funcionar.”

“A maior satisfação do Servidor da educação é
quando seu trabalho é reconhecido pelas
próprias crianças, em cada abraço em cada 'eu te
amo' que escutamos”

Mércia Gonçalves Santos
CEI Chapeuzinho Vermelho

Gabriel de Almeida Barreto
CEI Marquês de Rabicó

“O Sindicato é minha casa, onde morei muito
tempo e ainda continuo morando. A Prefeitura
era uma coisa antes do Sindicato defendendo
os Servidores. Antes os funcionários sem
sindicato estavam sem serem valorizados em
nossos direitos no dia a dia. Foi feito uma
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injustiça comigo e com meus amigos a um tempo atrás, mas pedi a
Deus meu emprego de volta e Deus me atendeu e enviou o
Sindicato junto com o jurídico que é muito bom, meu emprego foi
devolvido. E no dia do Servidor Público peço a Deus o emprego dos
meus amigos que foram demitidos injustamente só assim minha
felicidade vai estar completa.” Walter Manoel da Silva - SERM

www.servidoresvinhedo.org.br

Educadores e Sindicato participam da discussão sobre
a Revisão do Plano de Cargos e Carreira da Educação

Como havia sido previsto no
acordo coletivo de 2014, teve
início a revisão do Plano de
Cargos e Carreira na Educação
em Vinhedo.
As reuniões têm contado com
a presença de representantes
de professores, auxiliares, o

Sindicato dos Servidores e a
Secretaria de Educação.
Durante as reuniões mensais,
realizadas desde fevereiro de
2 016 , o s r e p r e s e n t a n te s
fizeram propostas de alteração
do texto anterior.
Dentre as proposituras

Ajude o Sindicato a construir uma biblioteca
para o Servidor, com sua doação!

Nós, do Sindicato, estamos
em processo de construção de
uma Biblioteca do Servidor em
nossas dependências. A
proposta é criar um espaço com
acesso à literatura para a
categoria, incentivando a leitura
e a formação.

Por isso, para nos ajudar,
pedimos a doação de livros,
filmes e quadrinhos para nossa
biblioteca.
Os itens doados podem ser
entregues na sede do
Sindicato, Rua Aníbal Lélis de
Miranda, 140.

Sindicalizado: atualize o seu cadastro!
Para nos comunicarmos
melhor com as sindicalizadas
e os sindicalizados, pedimos
que procurem o Sindicato pelo
telefone 19-3876.6341 e
atualizem os seus cadastros.

É necessário enformar o
telefone, endereço e demais
informações atuais.
Continue conosco nesta
luta!
Só a luta muda a vida!

destacamos:
-Garantia de manutenção das
jornadas;
-Criação de comissão mista
para deliberação de assuntos
relativos à Educação Pública
Municipal;
-Democratização das escolas
através da mudança da forma
de provimento dos cargos de
gestão.
Nós, Servidoras e Servidores,
notamos a lentidão da
Secretaria de Educação em nos
dar respostas às nossas
propostas e aos nossos
questionamentos.
Ta m b é m p e r c e b e m o s a
ausência de representantes do
setor jurídico do Prefeitura e da
Comissão de Educação da
Câmara Municipal.
Gostaríamos de reforçar a
i mp o r t â n c i a d e c o n s t r u i r
coletivamente um Plano de
Cargos e Carreira, além da
necessidade de formar uma
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educação realmente
democrática no município.
Conseguir realizar esta
discussão foi uma conquista de
nossa luta e é um direito
garantido a nós, Servidoras e
Servidores.
Também é essencial salientar
a necessidade de uma escola
verdadeiramente democrática,
com participação dos
educadores e demais
Servidores, junto a toda a
comunidade escolar e a
sociedade.
Mesmo diante de todos os
ataques à educação e os
serviços públicos, no nível
municipal, estadual, devemos
permanecer na luta, resistindo
aos ataques, nos manifestando
e nos formando.
Como dizem alguns dos
cartazes em manifestações de
rua pelo Brasil:
“Lutando também se
ensina!”.

LUTA!

Só a luta
muda a vida!

Entre os dias 24 e 28 de
outubro foi realizada a I Mostra
Luta Vinhedo, no Sindicato dos
Ser vidores. Como
comemoração da Semana do
Servidor Público, realizamos
um evento com exibição de
filmes e debates em torno das
lutas sociais no país. Foram 9
filme exibidos, sobre vários
temas como racismo,

machismo, LGBTfobia, luta dos
trabalhadores, dos estudantes,
além de outros. Todas as
sessões foram seguidas de
debates, com convidados,
tendo como objetivo a
formação cultural e política de
nossa categoria e dos cidadãos
de Vinhedo.
Na próxima edição, veja a
cobertura completa da Mostra.

realizamos um evento com exibição de filmes e debates.
facebook.com/servidoresvinhedo

www.servidoresvinhedo.org.br
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MaisumaServidoraéreintegrada!
A Secretaria Jurídica e a
equipe de advogados do
Sindicato dos Servidores de
Vinhedo têm trabalhado
intensamente a favor dos
nossos direitos.
Em nossa gestão já foram
reintegrados alguns
trabalhadores, injustamente
demitidos pela Prefeitura.
A última reintegração foi de
Luiza Barossi, técnica de
enfermagem.

O processo contou com o
trabalho do advogado Lucas
Pernas e da Cascone
Advogados Associados.
Você trabalhador, que quer
fazer valer seus direitos,
diante das irregularidades de
Prefeitura, sindicalize-se!
Na foto, a Servidora Luiza
Baroso, o advogado Pernas e
os diretores Noemia Manfredi
e Donizete Vicente Ribeiro.

A cultura do estupro deve ser combatida diariamente
Mesmo com várias
conquistas em termos de
direitos, as mulheres ainda
sofrem com o machismo na
sociedade, materializado em
diferentes formas, como na
chamada cultura do estupro.
Uma mulher é violentada a
cada 11 minutos no país,
sendo 130 estupradas por dia,
segundo o Fórum Brasileiro de
Segurança Pública. Problemas
como ruas inseguras, sem
proteção e iluminação pública
são elementos que agravam o
problema. Contudo, estas
ocorrências têm origem em
questões culturais e sociais
bem mais arraigadas em
nossos meios.
Um dos mais básicos direitos
humanos é a autonomia e
controle sobre nossos corpos.
Mas as mulheres,
infelizmente, são sujeitas à

agressões de todo o tipo, que
sempre as ameaçam na sua
integridade e existência.
Nenhum tipo de contato e
interação deveria ser feito

a violência e o estupro. Vestirse da maneira que cada
mulher deseja é algo que deve
ser respeitado por todos os
homens. Assim como o direito

sem consentimento delas, que
s o f r e m d i a r i a m e n te n ã o
apenas com ataques físicos
diretos, mas também com
assédios nas ruas, no trabalho
e mesmo em suas
residências.
Portanto, nada é motivo para

de “ir e vir”, circular livremente
pela cidade sem correr o risco
de sofrer qualquer tipo de
violência, seja física ou
psicológica.
Além disso, após sofrer estes
crimes, as mulheres ficam
desamparadas nos órgãos

competentes, pois as polícias
geralmente estão
despreparadas para atendêlas. É comum a elas ouvirem
questionamentos sobre suas
roupas ou sua moral, algo que
agrava a situação de dor e
humilhação.
As Delegacias da Mulher, que
deveriam ser os locais
adequados para esta
recepção, também sofrem com
a pouca estrutura e
quantidade de unidades.
Portanto, é importante sempre
lembrar: a culpa nunca é da
mulher e sim do estuprador!
Vamos mudar esta atitude
ensinando nossas crianças,
conver sando no local de
trabalho e entre todas as
pessoas que convivemos,
ressaltando a necessidade de
respeito ao corpo da mulher, na
luta diária contra o machismo!

Justiça reconhece Sindicato dos Servidores como único representante
da categoria, mas Prefeitura continua a desviar o Imposto Sindical
Em 2015 a Prefeitura,
ajudado por uma controversa
figura do sindicalismo, pagou
nosso imposto para uma
entidade em Brasília que não
representa os Servidores.
A Justiça já reconheceu o
Sindicato dos Servidores de
Vinhedo como único
representante da categoria,
em sentença proferida no dia
22 de setembro.
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A intenção deles era e
continua sendo dificultar as
finanças do Sindicato para
enfraquecer a nossa luta.
Apertamos as contas, mas
prosseguimos mobilizados,
sem parar um segundo.
Em 2016 mostramos isso de
forma corajosa, ao
realizarmos a primeira greve
do século na nossa categoria.
Isso incomodou tanto a

facebook.com/servidoresvinhedo

Prefeitura, que novamente
eles desviaram o Imposto
Sindical, dessa vez usando
um truque jurídico,
depositando dinheiro em
juízo, apenas para atrasar o
repasse para a nossa conta.
Não recebemos o que temos
direito em 2015 e 2016.
No dia 20 de setembro
ocorreu na Capela uma
audiência de conciliação

entre a Prefeitura e o
Sindicato. Mesmo com farta
comprovação de nossa
regularidade, o que foi
inclusive reafirmado pela
Juíza na audiência e em
sentença, a Prefeitura insiste
em não nos pagar, tentando
nos enfraquecer.
Por este motivo, teremos que
interromper a Festa do
Servidor e os brindes de fim de
ano.

www.servidoresvinhedo.org.br

“Pecdofimdomundo”quercongelar
porvinteanosinvestimentossociais
Imagina se uma família está
em crise de dinheiro.
Então, para controlar o
orçamento se corta o dinheiro
com a educação das crianças,
os remédios da avó, mas o pai
continua gastando dinheiro com
bebidas caras e outros
supérfluos.
Esta ilustração foi retirada de
uma postagem nas redes
sociais.
Ela serve para explicar o que é
a PEC 241, apelidada de a “Pec
do Fim do Mundo”.
Apresentada pela base do
Governo Temer, o objetivo do
Projeto de Emenda à
Constituição é congelar os
gastos sociais por 20 anos!
O que isso representa?
Não poderá haver reajustes
acima da inflação para diversas

áreas como Saúde, Educação,
Assistência Social, Segurança,
Cultura e muitas outras.
Aparentemente, podemos
pensar que se trata de um
ajuste necessário no
orçamento.

Mas o problema é o seguinte:
a classe trabalhadora é quem
historicamente paga a conta
das crises. N o l ug ar dos
Governos cobrarem do “andar
de cima”, o projeto penaliza os
mais pobres.

Por exemplo: se esta Lei já
estivesse em vigor desde 1998 o
salário-mínimo seria hoje de
400 reais (segundo a Fundação
Getúlio Vargas).
Já a Saúde Pública teria 318
bilhões de reais a menos, se a
P E C 241 e s t i ve s s e s e n d o
aplicada desde 2003.
Além deste projeto, há vários
outros em tramitação, para
retirar recursos públicos, cortar
direitos trabalhistas e precarizar
setores como a educação.
Por isso, devemos ir às ruas,
nos manifestar e construir a
greve geral!
Acompanhe pelo facebook do
Sindicato as mobilizações a nível
regional e nacional:
facebook.com/servidoresvinhe
do além do site da Intersindical:
www.intersindicalcentral.com.br
.

Câmaraaprovavendadeaté100%
dopré-salàsmultinacionais
Do site da Intersindical - Central da Classe Trabalhadora

O Plenário da Câmara dos
Deputados aprovou, na última
quarta-feira (5), o Projeto de Lei
4567/16, de autoria do então
senador José Serra (PSDB), que
libera multinacionais para
explorar o pré-sal brasileiro sem
a participação da Petrobrás,
que detinha 30% de
par ticipação mínima. Além
disso, a companhia deixa de ser
a operadora de todos os blocos
de exploração do pré-sal, como
previa o regime de partilha de
produção.
“Com isso, mais uma vez é
imposto ao Brasil o papel de
país-colônia. Já levaram nosso
ouro, pau-brasil e o café. Agora,
aprofundam a entrega do
petróleo brasileiro”, diz a nota
do Sindipetro-SP.
Os deputados precisam votar
ainda os destaques
apresentados ao texto, que

podem, se aprovados, manter a
atual obrigação – cenário
improvável.
Na votação desta quarta,
foram 292 votos a favor do
projeto e 101 contra.
Durante toda a sessão, assim

c o m o e m o u t r a s
oportunidades, a oposição
obstruiu os trabalhos para
adiar a votação e assim ganhar
tempo para ampliar a
campanha junto à sociedade
contra a entrega desta riqueza.

Além disso, desde o início da
semana dirigentes petroleiros
da Federação Nacional dos
Petroleiros (FNP) e da
Federação Única dos
Petroleiros (FUP) marcaram
presença em Brasília para
pressionar os deputados.
A p e n a s u m a ex p r e s s i v a
m o b i l i z a ç ã o p o p u l a r qu e
envolva toda a sociedade
brasileira será capaz de barrar
esse crime de lesa pátria.
Mais uma vez, os deputados
entreguistas usaram como
argumento a suposta
incapacidade da Petrobras
para ser operadora única do
pré-sal.
Para eles, pouco importa se a
exploração e produção será
executada por multinacionais
que enviarão todo o seu lucro
para o exterior. Aliás, este é o
objetivo desses parlamentares.

Quem não se movimenta, não sente as correntes que o prendem
Rosa Luxemburgo
facebook.com/servidoresvinhedo

www.servidoresvinhedo.org.br
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Literaluta

Memória Para um Tempo Sem Memória
A gente nunca torna ao belo olhar
se abraça e fala da vida que foi por ai
e conta os amigos nas pontas dos
dedos
pra ver quantos vivem e quem já
morreu amanhã ou depois
Quem me dirá onde está
Aquele moço fulano de tal
filho, marido, irmão, namorado
que não voltou mais
insiste um anuncio nos nossos jornais
achados perdidos morridos
saudades demais
mas eu pergunto a resposta
ninguém sabe ninguém nunca viu
só sei quão sumido ele foi
sei é que ele sumiu
e quem souber algo acerca do seu
paradeiro, beco
das liberdades estreita e esquecida
uma pequena marginal
dessa imensa avenida Brasil
Memória de um tempo onde lutar
Por seu direito

É um defeito que mata
São tantas lutas inglórias
São histórias que a história
Qualquer dia contará
De obscuros personagens
As passagens, as coragens
São sementes espalhadas nesse chão
De Juvenais e de Raimundos
Tantos Júlios de Santana
Uma crença num enorme coração
Dos humilhados e ofendidos
Explorados e oprimidos

todos nós
São vozes que negaram liberdade
concedida
Pois ela é bem mais sangue
Ela é bem mais vida
São vidas que alimentam nosso fogo da
esperança
O grito da batalha
Quem espera nunca alcança
Ê ê, quando o Sol nascer
É que eu quero ver quem se lembrará
Ê ê, quando amanhecer
É que eu quero ver quem recordará
Ê ê, não quero esquecer
Essa legião que se entregou por um
novo dia

Que tentaram encontrar a solução
São cruzes sem nomes, sem corpos,
sem datas
Memória de um tempo onde lutar por
seu direito
É um defeito que mata
E tantos são os homens por debaixo
das manchetes
São braços esquecidos que fizeram os
herois
São forças, são suores que levantam as
vedetes
Do teatro de revistas, que é o país de

Ê eu quero é cantar essa mão tão
calejada
Que nos deu tanta alegria
E vamos à luta

Gonzaguinha

Sindicalize-sehojemesmo!
ConvênioseBenefícios

SINDICATO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE VINHEDO

Servidor sindicalizado: Antes de usufruir destes benefícios, passe no sindicato para preenchimento da ficha de convênio

Estilo e Beleza
Centro de Beleza

MENSALIDADE

ROSANA DE SOUZA

Estética Facial - Limpeza de Pele
Depilação com Linha - Cera de Algas e Rolon
Designer de Sobrancelhas | Sobrancelhas com Henna

19 - 4119.2078
Assistência judiciária nas áreas
trabalhista e administrativa.
Orientações jurídicas nas outras áreas.
Plantões às quartas e sextas-feiras,
a partir das 15h.

Manicure e Pedicure
Unhas decoradas Manual | Fibra.

Rua Alzira Verardo Paffaro, 206
Nova Vinhedo | Vinhedo - SP.

Ótica Nove de Julho

19 - 3826.4032 | 9 9390.1930

Rua Humberto Pescarini, 317 - Centro - Vinheho - SP.

R$ 60,00
3 Primeiros meses, depois R$ 70,00

Cabeleireiro Unissex | Manicure
Pedicure | Unhas atísticas | Depilação
Estética Facial | Estética corporal

Horário de Funcionamento:
Segunda à Quinta:
06:00 às 12h00
14h00 Ás 00h00.

Sexta:
Sabado e Domino:
Até às 21h00 09h00 às 12h00

Rua Papa Pio X, 311 Vila João XXIII - 19 - 9.8157.0061

19 - 3826.3433 | 9 8223.3283 | 9 8227.2397
Rua Humberto Pescarini, 418 - Centro - Vinhedo - SP.

Interodonto

Convênio odontológico

40%

de valor único:

de DESCONTO

para óculos de grau e sol
no pagamento a prazo.

20%
30% no pagamento a vista

no valor da mensalidade.

Estrada da Boiada, 478 - Jd. América

19 - 3886.3252 / 3876.4562

Rua 9 de Julho, 555 - Centro Vinhedo
Tel. 19 - 3826.3275
otica9dejulhovinhedo@hotmail.com

Classificados:

R$ 19,72
(por titular e por dependente)
É obrigatório a permanência
de 12 meses após a entrada
ou após a última utilização.

Compra nas farmácias
da rede para desconto
em folha de pagamento
do mês seguinte.
Limite: até R$ 200,00.

Central de reservas em hotéis
e pousadas em cidades turísticas.
(11) 2621-3165
www.suzamar.fontanezi.com

Clube de lazer às margens
da Rod. Dom Pedro, em Valinhos.
R$ 10,00 por titular
e R$ 5,00 por dependente.
www.cefol.org.br.

Sindicalizada e Sindicalizado: Mande o anúncio do seu serviço ou comércio para o nossos Classificados

As melhores idéias para a sua festa!
Convites - Lembrancinhas - Personalizado
Decoração Tradicional e Provençal
Infantil - Chá de Bebê - Batizado - Teen

(Anuncie aqui)

Agende já a sua festa
e pague com tranquilidade

19 9.9647.1471

Any Festas Vinhedo

anypersonalizados@gmail.com

Ana Paula Ramos Rodrigues

Secretaria Geral e de Comunicação
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE VINHEDO

Rua Aníbal Lélis de Miranda, 140 - Centro - Vinhedo -SP.

19 - 3876.6341
facebook.com/servidoresvinhedo

contato@servidoresvinhedo.org.br

www.servidoresvinhedo.org.br
www.intersindicalcentral.com.br

