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EDITORIAL

Companheiros e companheiras,
O Fim de Ano se aproxima e a nossa
agenda a cada dia aumenta! A conjuntura
Econômica do país está totalmente atrelada à
economia americana, à bolsa de valores, à
famosa economia globalizada. Claro que
sentimos isso no nosso dia-a-dia, haja visto a
alta dos preços dos grãos que chegaram a
preços absurdos a ponto de sangrar a classe
trabalhadora.
Perguntamo-nos: pode ficar pior? Pode
sim. A crise imobiliária dos Estados Unidos
provocou um efeito cascata gigante e a
quebradeira das instituições financeiras está
geral naquele país. Tudo isso reflete
dolorosamente em todos nós. Por quê?
Porque os EUA exploram todos os
países da América Latina ditando normas,
regras e leis, os valores das moedas etc. Logo,
entramos de gaiato nessa história.
As negociações entre Sindicato e
patrão terão que ser minuciosamente
estudadas, com o olhar atento quanto à política
econômica do mundo para garantirmos o futuro
das trabalhadoras e trabalhadores.
Os ataques ao Povo boliviano
patrocinados pelo embaixador americano, já
expulso do país acusado de conspiração,
utilizando a ressentida elite da Bolívia, reflete
na classe trabalhadora do Brasil, que sente na
pele a falta do GNV. Tudo isso porque Evo
Morales tem administrado o país com um olhar
voltado mais ao povo boliviano, desagradando
assim os barões do poder econômico.

Diretoria e Federações dos Minérios em negociação com
a patronal do Sindigás. Data-base do setor foi em setembro.
Acrescentemos a estas mudanças ocorridas
na América Latina a expulsão do também
embaixador americano da Venezuela.
Todos estes acontecimentos, sem
dúvida, desenharão um futuro desanimador à
hegemonia Americana. Lembrando que todo
império cai, é chegada à hora do atual ir pra
cucuia. É claro que pode levar muitos outros
com ele. O ponto que nos interessa é qual será
o futuro da economia globalizada? Qual será o
futuro da classe trabalhadora?
Bolas de cristais a parte, é necessário
que estejamos atentos e saibamos aproveitar
esse momento em nosso favor. Em favor de
quem produz a economia do mundo!
Todo apoio à classe trabalhadora do mundo!

SALA DE INFORMÁTICA
Os trabalhadores e trabalhadoras sócios
do Sindicato agora contam com uma sala de
informática. Venha conhecer! Os associados
e dependentes podem utilizar a internet!

www
.sindminerios
.com.br
www.sindminerios
.sindminerios.com.br

Acesse o nosso
site. A nova
ferramenta de
comunicação e
discussão
sobre a
categoria já
está a sua
disposição.

Após um trabalho de toda a Federação
Estadual e Nacional por meio de seus
representantes, nossos valorosos
companheiros estiveram em Brasília com
os deputados responsáveis pela
tramitação deste projeto de lei nas
Comissões da Câmara e conseguiram
colocar na pauta de sessões uma
Audiência Pública para que possamos
dialogar com toda a população os perigos
escondidos no PL 6618. Neste ínterim, nos
reunimos também em Brasília com o
Deputado José Carlos Machado, autor do
Projeto de Lei, que, após muitos debates,
se comprometeu a aguardar a Audiência
Pública para só então defender novamente
o projeto.
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Papo Aberto
- 70% de subsídios aos medicamentos com alto custo;
- lavagem de uniformes;
- aumento por produtividade;
- reavaliação da última avaliação de cargos;
- garantia por escrito aos trabalhadores que estiverem
em casa e com alta do INSS.
Pelego
Derivação: sentido figurado. Uso: pejorativo.
indivíduo servil e bajulador; capacho, puxa-saco.
Nesta edição, queremos ressaltar o significado
desta palavra, pois em algumas assembléias da
categoria tem gente fazendo jus ao adjetivo citado. Que
alguns encarregados fazem isso nós sabemos e
repudiamos totalmente! Inclusive ao saber da data da
assembléia, colocam caminhões para serem carregados
à noite para saírem às 5h da madruga. Agora empregado
sem cargo hierárquico praticar a mesma coisa, nós não
aceitamos! Pelamordedeus! Houve trabalhador fugindo
da assembléia pra ir trabalhar. “Quequeisso, gente?” Nós
estamos do mesmo lado. Podemos discordar de algumas
coisas, debater, às vezes, até discutir, mas nunca, em
hipótese alguma, trocar de lado. Nosso lado tem que
ser o mesmo, o lado da classe trabalhadora. Contamos
com a união para estarmos sempre organizados na hora
do filé e na hora de roermos o osso. Juntos sempre!
LIQUIGÁS
Quarta-feira, 24/09/08, estivemos em assembléia
com os trabalhadores, tendo em vista que a empresa
tem sobrecarregado os trabalhadores com horas extras.
Na hora que precisam do trabalhador, é tapinha nas
costas. Depois, “dá-lhe botijão pra bater”.
PLR – Sabemos que a Liqui tem um programa de PLR
diferenciado e que vem batendo record de produção e
vendas. Então, nada de “churumelas”. Os trabalhadores
não vão ficar só com o percentual do Sindigás de jeito
nenhum!
A pauta só engrossou:
- hora extra 100%;

VITÓRIA!
Segmento TRR do Vale do Paraíba (Cruzóleo e Vale do
Paraíba) só conquistaram o ticket refeição de R$ 13,00,
a PLR e piso salarial melhorados graças a mobilização.
Cresce o número de associados nas Marinas e
garagens Náuticas. Registramos a importância de que
os trabalhadores e trabalhadoras continuem a se
associar para garantir a vitória nas negociações.
Aeroporto, fechamos a negociação com índices
acima da inflação.
- Reajuste de 10%, com aumento real;
- Vale refeição de R$ 15,60;
- Cesta básica de R$ 150,00;
- Apólice de seguro no valor de R$ 20 mil;
- Hora extra de 80% no dias de semana e 100% aos
domingos e feriados.
Depósito de gás do interior fecha acordo. Reajuste
7,15%, de setembro de 2008 a agosto de 2009
•
Ajudante/outras funções – R$ 508.50 + 30% de
periculosidade = R$ 661,05 (atendente de portaria/
faxineiro/cozinheiro /auxiliar escritório )
•
Entregador motorizado – R$ 582,01 + 30% de

ULTRAGAZ
A ULTRA-ARROGANTE está se filiando
novamente ao Sindigás. Até aí tudo bem, mas nem
pensar em aplicar a CCT do Sindigás. Os trabalhadores
e as trabalhadoras tiveram muita luta pra conquistar uma
CCT melhorada. E direito adquirido é direito adquirido.
Tem encarregado mandando os companheiros
da limpeza subirem na plataforma enquanto a produção
está de vento em polpa. Tem dó! A empresa não tem
Técnico de Segurança, não?
Sobre a Campanha Salarial, houve reunião, dia
29. A empresa está intransigente. Foi marcada nova
reunião para o dia 10 de outubro. Se não houver acordo,
vamos tomar outro caminho.
CONSIGAZ
Com a empresa não tem acordo! Estivemos em
reunião com o Walter e a resposta foi: “querem alguma
coisa, vão pra justiça”. Isso é resposta de empresa séria
que quer negociar?
Os vendedores novos que entraram na empresa
foram coagidos a assinar documento para receber PLR
de menor valor. Isso nunca! É ilegal e imoral. Jamais
vamos permitir uma barbárie como esta! Então tá! Sem
negociação, vocês já sabem o caminho!

Empresas garantem ao substituto o mesmo salário do
substituído.... A permanência do empregado em
substituição superior a 30 dias que não tenha correlação
com os motivos previstos na presente cláusula e que
não possua motivo plenamente justificável ensejará em
promoção.”
Sabemos que tem empresa praticando
irregularidade nesta cláusula. Caso você esteja sendo
vitima desta exploração, denuncie para que o sindicato
possa tomar as medidas cabíveis, coisa que já está
acontecendo com a BUBU.
TOTAL
A Total está se fazendo de morta quanto à
discutirmos a PLR. Já estivemos na empresa, pedimos
reunião e a organização da Comissão até agora nada!
SHV
A cozinha da SHV está uma vergonha. Vamos
denunciar na Vigilância Sanitária.
A folga de sábado está sendo boicotada pela
empresa. Como é que não tem lucro se a demanda está
maior? Ainda por cima, o Aroldo não está cumprindo o
valor mínimo da refeição. Aos sábados, obriga trabalhador
a pedir lanche ou uma merreca de marmitex de R$ 4,00.
Isso é assédio moral!
Segunda-feira, 29/09/08, estivemos em
assembléia com os trabalhadores. A pauta só engrossou:
- hora extra 100%;
- subsídios aos medicamentos com alto custo;
- lavagem de uniformes;
- aumento por produtividade;
- garantia de folga aos sábados.

SALÁRIO-SUBSTITUIÇÃO
(CLÁUSULA DA CCT DO SINDIGÁS)

PETROBRAS DISTRIBUIDORA

“Em havendo necessidade de substituição de empregado,
afastado por gozo de férias ou por incapacidade laboral,
doença ou acidente do trabalho, gestação e parto, as

Não fechamos Acordo Coletivo. Para variar, a
empresa quer enrolar. A empresa se comprometeu a
finalizar o acordo em outubro.

periculosidade = R$ 756,62
•
Vendedor de GLP domiciliar – R$ 583,86 + 30%
de periculosidade = R$ 759,01
•
Instalador industrial – R$ 583,86 + 30% de
periculosidade = R$ 759,01
•
Auxiliar de vendas – R$ 508,50 + 30% de
periculosidade = R$ 661,05
•
PLR = 30% pagamento até 30/04/2009, com teto
de R$ 420,00, após 30/04/2009, pagamento de 70% sem
teto, com pagamento até 31/07/2009
•
Vale refeição no valor de R$ 7,00 com participação
do empregado de 15%.
•
Cesta básica de 34 kg.
•
Proibição de tercerização.
Não conseguimos colocar na CCT do gás a
cláusula do fornecimento de filtro solar. Porém,
trabalhadores externos da Butano, Ultragaz e Liquigás
estão recebendo protetor solar.
Convictos da importância desta proteção, desafiamos
as congêneres a participar desta luta.

O Sindicato tem reunião
agendada para o dia 15 de outubro
com o setor patronal das
engarrafadoras de gás para tratar
de cláusulas pendentes na CCT.

Engarrafadoras de gás fecham acordo
Aumento: R$ 7,2 % pagto. na folha de setembro
Cesta Básica: R$ 197,00
Cesta Extra em 10/03/09: R$ 145,00
PLR : 105% para pagto. até 31/10, exceto
Copagaz que pagará em novembro.
Os demais índices econômicos serão
reajustados no % acima, sendo que o Ticket
Refeição ficará no valor de R$ 14,08.
PDV (PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA)
Companheiros e companheiras, sabemos
que a categoria de GLP é um trabalho, na maior
parte, braçal e que no fim do dia estamos
cansados. É um segmento que possui pouca
rotatividade de trabalhadores por que nossa CCT
não é ruim.
Não podemos aceitar que PDV seja opção
para o trabalhador. Até porque a função do
Sindicato é manter os postos de trabalho,
incluindo aí a luta contra a precarização, a falta
de segurança, o baixo efetivo e a alta cobrança
por produção etc. A nossa luta é também
estabilidade no emprego.

EXPEDIENTE Publicação do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Minérios, Derivados de Petróleo, IPM, Marinas e Garagens
Náuticas do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte Sede Av. Dr. Mário Galvão, 364 - Centro São José dos Campos – SP
CEP.:12.209-400 Disk Luta: (12) 3923-2577 e-mail: sindipetrolsjc@uol.com.br Sub-sede Caraguatatuba - Av. Prisciliano de Castilho, 519 – Centro
Tel: (12) 3881-2213 Edição e diagramação: Emerson José MTB: 31.725/SP Impressão: Gráfica Imperial Tiragem: 5 mil exemplares
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Eleições 2008

a o olho!
br
o e Companheir
Companheir
bra
abr
Companheira,
Companheiro
a, a
oto é a sua consciência!
Seu v
voto
Um dos preceitos da Política é
estabelecer normas, regras coletivas de
convivência, pensar e agir no coletivo.
Entretanto, o sistema político foi tão
deformado pelo sistema capitalista de
exploração que hoje grande parte das pessoas

pensa que política é tirar
benefício próprio do poder
público.
Mas felizmente existe o
lado positivo, da verdade, do
pensar coletivo, o de lutar de
fato pelo povo. E nos deixa
muito felizes ver que existem
candidatos que realmente
são lutadores.
Estas pessoas lutam
até contra a distorção do
sistema eleitoral vigente, em
que os endinheirados deitam
e rolam com suas campanhas
milionárias.
É por isso que você
deve ter em mente que só pessoas
comprometidas com o povo podem honrar
sua cidade e seu voto. O importante é a
consciência de que o seu voto é o reflexo
daquilo que você quer para a sua cidade.
Não se deixe enganar pela
propaganda, belos sorrisos e apertos de
mão. Não vote em patrão, não vote em
oportunista, não vote em parasitas do poder
público que vão deixar de lado a classe
trabalhadora para virar a casaca a favor dos
empresários, construtoras e lobistas.

Pré-sal: A Nova Fronteira do Petróleo
As novas reservas de petróleo no litoral
brasileiro trazem à tona mais uma vez os interesses
dos investidores e acionistas do petróleo e o papel
submisso do governo frente à burguesia (elite financeira
que detém o poder).
O petróleo da camada pré-sal é uma reserva
de petróleo que está abaixo do oceano. O mar tem,
aproximadamente, mil metros de profundidade. Logo
abaixo, há uma camada de sal de mais de dois mil
metros. O petróleo da camada pré-sal fica embaixo.
A riqueza se estende pelas Bacias do Espírito Santo,
Campos e Santos.
O Brasil discute se é melhor entregar a

exploração das novas reservas para a Petrobras ou
criar uma nova estatal. A Petrobras não é mais uma
empresa só brasileira, 60% do capital pertence a
acionistas, o grande capital interno e externo. Hoje, a
Petrobras é uma multinacional como outra qualquer.
E, por isso, entregar a ela a exploração do pré-sal é
abrir mão de 60% dos dividendos. E também não
adianta criar uma nova estatal para depois continuar
com a política neoliberal de privatização e capitalização.
O petróleo é do povo brasileiro. Assim, os
lucros do pré-sal devem ficar com a classe trabalhadora
do país. Esta é a nossa luta de agora em diante com
relação ao pré-sal.

Nestas eleições, em primeiro ou
segundo turno, vote com coerência. Eleja
trabalhadores e trabalhadoras íntegros para
representar você!
Lembre-se que ao escolher um
candidato você está fortalecendo o partido que
ele representa e isso realmente é o que você
quer? Ao lado de quem este partido está?
Participa da luta da classe trabalhadora ou só
aparece bonito na foto enquanto bajula por trás
os ricos e poderosos? O quadro partidário é
formado pelo seu candidato. Eleja partidos
que estão do nosso lado, que vão lutar pela
classe trabalhadora.

DE 10 A 16 DE
OUTUBRO, JORNADA
DE LUTAS CONTRA A
CARESTIA,
CRIMINALIZAÇÃO
DOS MOVIMENTOS
SOCIAIS E
SINDICAIS

EDITAIS
Companheiros e companheiras, participem das assembléias!
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA SINDICOM
Pelo presente edital, ficam convocados todos os trabalhadores da
categoria de nossa base territorial representados pelo SINDICATO DOS
TRABALHADORES NO COMÉRCIO DE MINÉRIOS E DERIVADOS
DE PETRÓLEO (IPM) DE SJCAMPOS, VALE DO PARAÍBA E REGIÃO
a participar da Assembléia Geral Extraordinária que será realizada à av.
Dr. Mário Galvão, 364 - Centro – São José dos Campos, no dia 03/11/2008, segunda-feira,
às 17h, em primeira convocação, e, não atingindo quorum legal, em segunda e última
convocação uma hora após para discutir e votar a seguinte ordem do dia:
1) Análise discussão e aprovação da pauta de reivindicação data-base 2008;
2) Outorga de poderes para o Sindicato e/ou em conjunto com a Federação negociar e
firmar Convenção Coletiva de Trabalho, bem como instaurar Dissídio Coletivo junto ao
TRT;
3) Fixação da Contribuição Assistencial/Confederativa para custeio da organização
Sindical, em especial para seu aparelhamento em futuras negociações, fiscalizações de
cumprimento de seus interesses coletivos e direitos individuais. Notificação aos
interessados, desde já fica assegurado o direito a oposição ao desconto da Contribuição
Assistencial/Confederativa no prazo de 10 dias após a Assembléia apresentada
individualmente e por escrito junto à Secretaria da Entidade.
São José dos Campos, 01 de outubro de 2008.
MARIA ANTONIETA DE LIMA
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Pelo presente edital ficam convocados todos os
trabalhadores da categoria representados pelo SINDICATO DOS
TRABALHADORES NO COMÉRCIO DE MINÉRIOS E
DERIVADOS DE PETRÓLEO (IPM) DE SJCAMPOS, VALE DO
PARAÍBA E REGIÃO, a participarem da Assembléia Geral Ordinária
que será realizada a Av. Mário Galvão, 364 – Centro– São José dos
Campos (SP), no próximo dia 03/11/2008, segunda-feira, às 7h,
em primeira convocação e não atingindo quorum legal em segunda
e última convocação uma hora após para discutirem e votarem a
seguinte
ordem
do
dia.
1) Análise, discussão e aprovação da proposta de previsão
orçamentária para o exercício de 2009 com parecer do Conselho
Fiscal.
São José dos Campos, 01de outubro de 2008.
MARIA ANTONIETA DE LIMA
Presidente

Trabalhadores na categoria de Marinas e
Garagens Náuticas, contamos com sua
Pelo presente edital, ficam convocados todos os trabalhadores da categoria
de nossa base territorial representados pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NO
COMÉRCIO DE MINÉRIOS E DERIVADOS DE PETRÓLEO (IPM) DE SJCAMPOS,
VALE DO PARAÍBA E REGIÃO a participar da Assembléia Geral Extraordinária que será
realizada à av. Prisciliano de Castilho, 519 - Centro – Caraguatatuba (próximo ao Fórum
Trabalhista), no dia 03/11/2007, segunda-feira, às 17h, em primeira convocação, e, não
atingindo quorum legal, em segunda e última convocação uma hora após para discutir e
votar a seguinte ordem do dia:
1) Discussão e aprovação da pauta de reivindicação de data-base 2008;
2) Outorga de poderes para o Sindicato negociar e firmar Convenção Coletiva de Trabalho,
bem como instaurar Dissídio Coletivo junto ao TRT;
3) Fixação da Contribuição Assistencial/Confederativa para custeio da organização
Sindical, em especial para seu aparelhamento em futuras negociações, fiscalizações de
cumprimento de seus interesses coletivos e direitos individuais, bem como o percentual de
repasse à Federação e Confederação. Notificação: aos interessados desde já fica
assegurado o direito a oposição ao desconto da Contribuição Assistencial/Confederativa
no prazo de 10 dias após a Assembléia apresentada individualmente e por escrito junto à
Secretaria da Entidade.
São José dos Campos, 01 de outubro de 2008.
MARIA ANTONIETA DE LIMA
Presidente
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E C O N L I F E
O convênio entre o laboratório Osvaldo Cruz, de Taubaté, e o
Centro de Diagnóstico Andrade, de São José dos Campos,
disponibilizou a parceria no cartão de desconto ECONLIFE.
Diversos descontos em médicos, dentistas, drogarias etc.
Outras informações ligue para a subsede, em Caraguá, no
telefone (12) 3881-2213 ou na sede (12) 3923-2577.
O Sindminérios acaba de firmar
convênios em Caraguatatuba para
contemplar os trabalhadores das Marinas
e Garagens Náuticas. Atendendo à
reivindicação dos companheiros, agora os
sócios do sindicato poderão aproveitar os
descontos em vários serviços no litoral.

O Cartão ECONLIFE
agora também está
disponível para todos
os associados. Fique
sócio e aproveite o
benefício!

Ótica Ponto de Vista
20% de desconto no pagamento à vista e
10% a prazo.
Rua São Benedito, 208 Centro
Caraguatatuba/SP
Carpe Informática
(12) 3881-1700
10% de desconto
Praça Cândito Mota, 193 - Sala 44 - 2º piso
Caraguatatuba/SP
Costa e Millen Laboratório
de Análises Clínicas
Telefone (12) 3882-2888 Rua Taubaté, 48
Sl. 5 Sumaré – Caraguatatuba/SP
Consultar Sindicato sobre tabela
Fisk Inglês e Espanhol
10% de desconto. Telefone (12) 3882-5566
Avenida Prestes Maia, 311
Centro - Caraguatatuba/SP
Farmapró - Farmácia de
Manipulação Profissional
Desconto de 15%
Rua Santa Cruz, 345 Centro
Caraguatatuba/SP

A V OZ DO
FM
,9 T R A B A L H A D O R
5
10
O Sindiminérios leva até
você as discussões que fazem parte
da vida do trabalhador. O nosso programa é um canal de informação e esclarecimento. A Voz do Trabalhador,
de segunda à sexta, das 17h às 18h.
Participe conosco pelo telefone (12)
3941-8655. Você também pode ouvir
o programa pelo site da rádio Logos
FM, www.radioamiga.com.br.
POUSADA EM CARAGUATATUBA
O quarto na colônia para permanência mínima
de três dias sai por R$ 50,00. As reservas
para Ano Novo e Carnaval obedecem a
sorteio. A reserva para janeiro deve ser feita
com 30 dias de antecedência. Mais
informações no Sindminérios. Acesse:
w w w . s i n d i c a t o d o s t e x t e i s . c o m . b r.

D O A Ç Ã O É SOLID
ARIED
ADE
SOLIDARIED
ARIEDADE
O hospital PIO XII, em São José dos Campos, realiza trabalho com doadores de
medula. Se você tem interesse em ser doador, procure o hospital. O horário de
atendimento para doação é de segunda a sexta, das 8h às 17h. Mais informações pelo
telefone (12) 3928-3300.

SEJA SÓCIO DO SINDMINÉRIOS E
APROVEITE OS BENEFÍCIOS!
Sócio-Social

Se você é prestador de serviço ou trabalhador de empresa
terceirizada dentro das empresas atendidas pelo Sindminérios, você e sua família
poderão utilizar os benefícios abaixo por um ano contribuindo com 4 parcelas de
R$ 25,00. Informe-se com um diretor do nosso Sindicato!

CONFIRA OS BENEFÍCIOS DOS ASSOCIADOS!

d
Saú

e

Atendimento Odontológico
A Dra. Márcia Badin atende no
Sindicato na segunda e quarta-feira,
das 14h às 18h; sexta-feira, das 14h
às 17h; terça e quinta-feira, das 8h
às 11h. Ligue e marque horário.

HOTEL POUSADA VILLA BARIRI
O Hotel conta com turismo rural, passeios a
cavalo, pesqueiros, quadras de tênis e vôlei,
piscinas, parede de escalada, salão de jogos,
trilhas no bosque e muitas outras atrações. Mais
informações
no
site:
w w w . p o u s a d a b a r i r i . c o m . b r ou pelo
telefone (14) 3663-6396.

WIZARD SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Unidade VISTA VERDE
Fone: 3929-7544
Rua Cidade de Assunção, 14
Unidade VILA ADYANNA
Fone: 3921-6951
Rua Cel. José de Vasconcelos, 180
25% de desconto para sócios e dependentes

dico Atendimento Jurídico
í
r
u
J
De segunda a quinta, das 9h às
12h, com Dra. Ana Lúcia Mikulski.
Agende consulta gratuita.

Laze

r

Quadra de Esportes
Toda terça-feira, das 19h às 20h.
Informe- se com o Sindicato.

CLUBE DA PETROBRÁS
Taxa mensal de R$29,00 familiar ou individual. O
horário de atendimento é de terça a sexta, das
8h às 12h e das 14h às 16h. TEL. 3929-2430

COLÔNIA DE
FÉRIAS DO
PARGOS CLUB
Veja as opções no site
www.pargosclubdobrasil.com

COLÉGIO
ADVENTISTA
15% de desconto nas
mensalidades para os
sócios e dependentes.

Psicólogas
Luciana Diniz Lemos CRP-06/83437
Luciana de Fátima Ribeiro CRP-06/82259
Desconto para sócios do Sindminérios.
Rua Juvenal Galeno do Nascimento, 70
Vila Adyanna - São José/SP Tel: 3942-9202

