
O SSPMS presta  homenagem especial ao Servidor, Companheiro 
e Parceiro,  Charlles Celestino da Silva (Guarda Municipal), que apesar 
da pouca idade, com a sua persistência e espírito de guerreiro, nos dei-
xou  uma  grande lição de como se deve fazer valer a LUTA em favor dos 
Colegas Servidores, em especial, dos Guardas Municipais, respeitando 
as entidades representativas e fomentando a UNIÃO DA CLASSE.

O SSPMS e  a AGMS, não apenas por respeito ao Companheiro 
Charlles, mas por questão de justiça,  juntos, desposados de  vaidade 
pessoal ou  de interesses políticos,  levarão  adiante o seu legado para  
transformar em realidade o  seu tão sonhado “Projeto de Reestrutu-
ração da Guarda Municipal”, visando a conquista do reconhecimento,  da  valorização e da dignidade  
profissional, por parte da  Administração Municipal e de toda a sociedade sorocabana.  

A LUTA CONTINUARÁ COMPANHEIRO CHARLLES!!!
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Eleição no SSPMS:
Dia: 06 de novembro - sábado - Horário: 9 às 17 hs 

 Local: Clube de Campo do SSPMS
Endereço: na Rua 28 de Outubro, n° 370 - Jd. Do Paço, Sorocaba.

Documento: RG, ou outro documento oficial com foto.
Quem Pode Votar: Sócios Titulares, que se filiaram ao SSPMS até 20 de março de 2010 

(artigo 7º, letra ‘b” do Estatuto Social do SSPMS)

Agradecimento
Ao término de mais um 

mandato, é com muita satisfação 
que temos o privilégio  de poder  
comemorar com muito orgulho 
os  30 anos de fundaçãodo Sindi-
cato dos Servidores Públicos Mu-
nicipais de Sorocaba (SSPMS),  
com  os companheiros e colegas 
de serviço público do município.

Tivemos o privilégio de nos 
sentirmos valorizados e reconhe-
cidos pela Câmara Municipal de Sorocaba, que através da Sessão 
Solene, realizada no dia 09 de agosto/2010, prestou uma justa ho-
menagem ao SSPMS  e aos Presidentes,  que de 1980 a 2010, jun-
tamente com todos os integrantes de suas diretorias e conselhos, 
contribuíram para  a construção sólida de nossa Entidade Sindical.  

Foi prazeroso  contribuir com o resgate   da  História dos 30 anos do  SSPMS,  através do lançamen-
to da  Revista “Lutas”, ocorrido na Sessão Solene, que de forma singela,  conta um pouco dos ideais, das 
batalhas e das conquistas dos Servidores de Sorocaba.

Não cabe sentimento de despedida, pois independentemente da  saída ou chegada de novos di-
retores e conselheiros, aqueles que efetivamente tem compromisso com a luta da nossa Categoria, 
certamente, continuarão contribuindo com o SSPMS. 

Cabe sim, o registro de AGRADECIMENTO ESPECIAL  a todos os atuais diretores, conselheiros, 
funcionários, sócios, dependentes, conveniados, prestadores de serviços,  colaboradores e apoiadores 
em geral, que durante os últimos três anos sofreram conosco, mas igualmente, devem sentir orgulho e 
comemorar os  resultados alcançados. 

É muito bom chegar ao término de mais uma jornada (2008-2010), in-
dependentemente dos resultados obtidos, com a plena convicção do dever 
cumprido, principalmente,  pelas   forças  dependidas nesta árdua caminha-
da!!!

Homenagem ao GM Charlles

Sergio Ponciano 
de Oliveira 

Presidente do 
SSPMS

Conforme Edital publicado no dia 06 de outubro/2010, no Jornal Diário de Sorocaba (página A-5), a  Comissão 
Eleitoral, responsável pela organização do pleito do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba  (SS-
PMS), informou aos associados, que foi deferido o registro da chapa denominada “VALORIZAÇÃO E RESPEITO”, que se 
apresentou para concorrer à eleição do Sindicato para o quadriênio de 2011 a 2014. Nos termos do parágrafo único, do 
artigo 73, do Estatuto do Sindicato, foi atribuído à chapa registrada o nº 01 (um), composta pelos seguintes membros:

Chapa 01  - “Valorização & Respeito”
Apenas uma chapa se inscreveu para a eleição do SSPMS

Diretoria: 
Presidente: Sergio Ponciano de Oliveira (SEDU); 
1º Vice-Presidente: Paulo de Tarso Cesar da Silva (SECULT) 
2º Vice-presidente Administrativo: Roseli Miranda Coelho(SES)
Dir. Financeiro: José Carlos Vieira de Camargo Filho (SEMES)
Diretor de Assuntos Trabalhistas: Marcos Eduardo Rosa Pereira (SESCO/GM)
Diretor de Atividades Sociais e Recreativas: Mauricio José Barisson (SECULT)
Diretor de Relações Pública: Estevam Cesar da Silva (SES)
Diretor do Clube de Campo: Alexandre Rodrigues de Castro (SEDU)

Suplentes da Diretoria: 
1º - Gumercindo Basso Junior(SEMES) 
2º - Zaqueu Proença Bueno(SECOM) 
3º - José Antonio Santos (Aposentado) 

Conselho Deliberativo: 
Angelo Elizeu Âmbar(SESCO/GM)
Betânia Maria de Castro Cristina (SES) 
Cinira Moreira Maria (Aposentada) 
Claudio Aparecido Mota (SESCO?GM)

Fabio Rogério Simões (SAAE)
Iara Cristina Senhorinho (SECID) 
Joelma Antonia das Neves (SEDU) 
José Carlos Marques Minhonha (SAAE)
José Edison Oliveira (SEMES)
Marcelo Stefani (SES)
Osvaldo Dos Santos Filho (Aposentado)
Paulo Sergio Cortez (SES)
Renato de Barros (SEAD)
Silmara Cristina Rodrigues da Silva Noronha. 

Conselho Fiscal Titulares: 
Antonio João Ribeiro (Aposentado) 
Maria Aparecida Leme Maldonado (SEDU) 
Carlos Roberto de Oliveira e Souza (Câmara)
 
Suplentes do Conselho Fiscal: 
1- Isabel dos Santos Almeida (SES) 
2- Olegário de Carvalho Junior(FUNSERV) 
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SERVIDORES UNIDOS, 
CATEGORIA FORTALECIDA !!!

PRINCIPAIS CONQUISTAS
PERÍODO 2008-2010

Caminhando junto com o Servidor, lutando pelos direitos trabalhistas, pelas melhores condições de trabalho e 
contra os diferentes tipos de discriminação e diferenciação. 

Essa é a atuação da diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba (SSPMS), que está 
atenta a qualquer manifestação ou necessidade da categoria, dispensando equidade de tratamento, independen-
temente da área de atuação. 

Para valorizar a história da categoria e do SSPMS, é  necessário conhecê-la., por isso a diretoria elaborou a 
Revista comemorativa de 30 anos do SSPMS, distribuída a todos os Servidores, no mês de agosto/2010 e está 
disponibilizada no site: www.sspms.com.br . 

O SSPMS também destaca a filiação à Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil – CTB, em setem-
bro/2009, que passou a ser uma importante de entidade de apoio às demandas dos Servidores de Sorocaba.

Está na hora dos Servidores aprenderem dar mais valor as suas conquistas, que são adquiridas através de 
muita luta pelos  dirigentes do SSPMS, das quais destacamos.

PREFEITURA:
• Criação da Secretaria de Gestão de Pessoas em 2005 (antiga secretaria de 
Recursos Humanos), que possibilitou a prestação do atendimento direto aos ser-
vidores, com prioridade na humanização, capacitação, qualificação, valorização e 
na melhoria das condições de trabalho (estrutura física, fornecimento de equipa-
mentos e outras necessidades);
• Plano de Carreira – aplicação da 1ª e da 2ª Fase aos Servidores da ativa (Lei 
8.346/2007) e aos Aposentados (Lei 8.779/2009);
• Valorização do Quadro de Servidores, por meio de realização de concursos pú-
blicos para preenchimento dos cargos vagos;
• Combate a terceirização de mão de obra, com denúncia no Ministério Público 
do Trabalho (MPT), e a substituição dos terceirizados por concursados (aumento 
de mais de 1.500 cargos desde 2005);
• Política Salarial, garantia da reposição da inflação (IPC-FIPE) e aumento real, 
ainda que pequeno;
• Valorização dos pisos salariais de diversos cargos: Docentes/PEB I; Auxiliares 
de Educação; Médicos; Enfermeiros; Dentistas; Agente de Vigilância Sanitária, 
Terapeuta Ocupacional, Fisioterapeuta, Fonoaudióloga e Guardas Municipais;
• Assédio Moral no Serviço Público: Lei 9.026, de 22/12/2009, que punirá os 
infratores que cometerem assédio moral aos servidores nas repartições públicas 
municipais;
• Adequação do Quadro do Magistério (Lei 8.119/2007): Unificou os cargos de 
Professores e do Suporte Pedagógico (diretor, assistente, supervisor etc.), sendo 
todos preenchidos através de concursos públicos;
• Retorno do Curso de Administração Pública, resgate deste importante instru-
mento de formação para o servidor municipal, com a inauguração da Escola de 
Gestão Pública;
• Redução de Jornada – Cargos de Nível Superior: implantada a partir de janeiro 
de 2009, pela Lei 8.348, de 27/12/2007;
• Redução da Jornada dos Profissionais da Saúde: - Lei 8.426/2008, que regu-
larizou a jornada de trabalho dos Médicos e Cirurgiões Dentistas (15 horas se-
manais);
• Licença Maternidade – 180 dias: - Ampliação do período de 120 para 180 dias 
(Lei 8.972/2009);
• Melhoria das condições de trabalho: Novo prédio do Laboratório Municipal (LA-
MARC) – Reforma do estacionamento do Paço – Reforma do Galpão da Garagem 
(setor de frota) e da Chacrinha - Construção de Guarita de alvenaria no estaciona-
mento do Paço, Novo Arquivo Central, Reforma do Prédio do Nutrir, etc);
• Concursos de acesso para os cargos de motorista especializado (Samu), técni-
co de enfermagem e secretário escolar;
• As Faltas abonadas indenizadas são isentas do Imposto de Renda: A Admi-
nistração Municipal, através da Procuradoria Jurídica da Secretaria de Negócios 
Jurídicos (SEJ), emitiu parecer no Processo Administrativo nº 24055/2007;
• Melhoria da Cesta Básica, garantia da entrega da cesta básica na residência, 
com aumento de itens e redução de preço;
• Fornecimento de equipamentos de segurança e trabalho (EPIs) para os Guardas 

Municipais (revólver, pistolas, coletes, rádio comunicação);
• Implantação de refeitório para os funcionários do Setor de Fiscalização (Rua 
Aparecida);
• Implantação da CI PA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) na PMS 
e da SIPAT, visando implantação de medidas preventivas e capacitação de ser-
vidores;
• Ampliação da equipe de segurança do Trabalho: Contratação de Engenheira e 
Técnicos de Segurança do Trabalho para a PMS;
• Concessão do adicional de periculosidade com base na NR (Lei 7.598/2005);
• Realização de cursos e treinamentos de capacitação e qualificação profissional 
destinados aos servidores;
• Curso de Pós Graduação em Gestão Pública: a título de pós-graduação, desti-
nado aos funcionários que possuem nível superior;
• Negociação de dividas de mais 1.200 funcionários (da Prefeitura) com o BNL, 
que possibilitou a redução de quase 120% de juros e correção.

SAAE:
• Concursos públicos - Substituições de trabalhadores terceirizados, após de-
nuncias do SSPMS no Ministério Público do Trabalho, que obrigou a realização de 
Concursos públicos, principalmente nas áreas admoinistrativca e operacionais;
• Retorno do pagamento do Salário Esposa – Funcionários do SAAE , que estava 
suspenso há vários anos;
• Aquisição de veículos com cabine fechada para transporte dos Servidores Ope-
racionais do SAAE;
• Reestruturação do Setor de Segurança do Trabalho do SAAE (contratação de 
novos Engenheiro e Técnicos de Segurança);
• Insalubridade dos Funcionários do SAAE Inicialmente houve um corte em 2007, 
porém, após muita insistência do SSPMS, diversoscasos foram revisados e os 
Servidores, que atuam no setor de alvenaria, especialmente, os Pedreiros, volta-
ram a receber o índice de acordo com o grau de risco;
• Reenquadramento salarial dos ajudantes gerais, foi feita correção da injustiça, 
pois os servidores operacionais realizavam as mesmas atividades dos ajudantes 
de serviços e recebiam bem menos.

URBES : 
• Substituições de Trabalhadores Tercerizados : Novos servidores foram contra-
tados para substituir os terceirizados, principalmente na área administrativa, nos 
terminais;
• Implantação de quadro específico de Agente de  Trânsito; realização de proces-
so seletivo para contratação de Agentes de Trânsito;
• Equipamento de trabalho: Aquisição de Martelete para os funcionários da UR-
BES;
• Atualização do valor do tíquete refeição: com base no reajuste salarial do fun-
cionalismo municipal;
• Implantação do benefício da Sexta Parte: Por meio da Resolução da URBES nº 

002, de 01/02/2008.

FUNSERV :
• Aumento da alíquota patronal previdenciária (de 12 para 22% até 2015), para 
garantia das aposentadorias dos servidores;
• Legislação de proteção ao Caixa da Funserv: garantia de preservação dos re-
cursos financeiros e do equilíbrio atuarial para manutenção das atuais aposenta-
dorias e das futuras, observando o rígido controle do fluxo de caixa;
• Adequação da Assistência à Saúde: tornou-se opcional para os servidores.

CÂMARA :
• Atualização no valor do Vale Alimentação;
• Ampliação do quadro permanente de servidores por concursos públicos;
• Ampliação para 10% no valor da gratificação por escolaridade superior ao re-
quisito inicial, do cargo de origem.

002, de 01/02/2008.



Boletim Especial, outubro de 2010

Programa de Trabalho - Gestão 2011-2014

Propostas Trabalhistas:
- Política salarial digna (Acordo Coletivo-Anual), com a 
reposição da inflação e concessão aumento real de salário a 
titulo de valorização do piso salarial da categoria;
- Comissão permanente de negociação junto à 
administração municipal, para o encaminhamento e 
discussão de demandas específicas durante o ano e não 
apenas por ocasião da data base (janeiro);
- Aplicação de isonomia na evolução funcional para todo 
funcionalismo, equiparar o valor da referência de 3% para 
5% o percentual do valor de cada referência, se dispensando 
tratamento de equidade (Lei 4.599/94);
- Ampliação de número de referências de 09 para 15, 
contemplando o período de abrangência de permanência na 
carreira no serviço público (35 anos - homem e 30 mulher) 
e também da ampliação dos pontos por capacitação, para 
estimular a qualificação permanente dos Servidores;
- Revisão de todos os cargos de carreiras e salários, 
visando melhorar e ajustar o piso salarial da categoria, 
compatível com o exercício das atividades profissionais, grau 
de escolaridade, complexidade, grau de risco (corrigir as 
distorções e disfunções existentes); 
- Seguro de Vida gratuito a todo funcionalismo, como forma 
de valorização e proteção, especialmente para aqueles que 
atuam em atividades de risco; 
- Vale deslocamento, implantação aos Servidores que se 
locomovem (ida e volta ao trabalho) com veículo próprio e não 
utilizam vale transporte sistema público de transporte;
- Auxílio Transporte, pagamento do benéfico aos Servidores 
que utilizam veículo próprio para o exercício e realização de 
atividades profissionais;
- Ticket refeição, fornecimento aos Servidores que atuam em 
atividades/unidades externas e não têm acesso a refeitório 
com alimentação (a URBES já possui este benefício);
- Assistência à Saúde aos Servidores (Comissão de 
estudos já instalada pelo Paço), garantia de continuidade 
do atendimento pela FUNSERV, com a contribuição da parte 
patronal;
- Assistência Bucal (odontológica), implantação a todos os 
Servidores por tratar-se de questão de saúde imprescindível 
(celebrar parceria);
- Uniformes e EPIs, continuidade do fornecimento periódico 
para todos os Servidores;
- Reestruturação do Setor de Saúde Ocupacional da 
Prefeitura e do SAAE, para atendimento e realização de 
exames admissionais mais detalhados, além de exames 
periódicos para todos os Servidores e implantação de 
programas de acompanhamento e reabilitação permanente 
(celebrar parceria com a FUNSERV);
- Implantação de perícia especializada, para avaliação de 
casos específicos que estão trazendo conflitos entre o perito, 
saúde ocupacional e médico assistente (fazer parceria com a 
FUNSERV);
- Retorno de benefícios previstos no Estatuto dos 
Servidores, entre eles: pagamento da Gratificação de Natal 
junto com as férias, Férias proporcionais em pecúnia e redução 
do cronograma de pagamento da licença prêmio (observando 
a opção do Servidor).
- Aplicação do concurso de acesso (Lei 3.971/92) para todas 
as áreas do funcionalismo municipal.

A missão sindical é desafiadora, pois são 11 mil servidores, entre 
ativos, aposentados e pensionistas, além de um quadro com mais de 15 
mil associados e dependentes.

Por isso, primeiramente, é fundamental  a UNIÃO E A PARTICIPA-
ÇÃO DE TODOS, sem segmentação, fragmentação ou divisão por gru-
pos, para que JUNTOS,   possamos  ter forças para  transformamos as 

NECESSIDADES DA CATEGORIA, 
em conquistas reais.

Conclamamos  todos os Ser-
vidores Municipais: da PMS, do 
SAAE, da FUNSERV, da URBES e da 
Câmara Municipal, para que juntos 
com a futura  Diretoria, possam valer 
a nossa  “Valorização & Respeito”, 
sem distinção, por meio do atendi-
mento das históricas demandas, que 
estabelecemos como diretrizes para 
o  período de 2011 a 2014.

Propostas Sociais, 
Culturais e Recreativas:

• Continuação da expansão da rede de convênios com 
abrangência em todos os segmentos;
• Expansão das parcerias com instituições de ensino técnico-
profissionalizante e de nível superior para promover descontos 
diferenciados;
• Ampliação gradativa do o horário de funcionamento do 
Clube de Campo;
• Contratação de mais profissionais de educação física para 
realização de atividades no Clube de Campo (hidroginástica, 
torneios, recreação e outras atividades físicas); 
• Ampliação e promoção de atividades, sociais, culturais 
e recreativas, turismo, de forma direta ou por meio de 
parcerias; 
• Promover atividades voltadas também a mulher e para o 
grupo da melhor idade;
• Ampliar gradativamente os horários e turmas da academia;
• Retorno do Baile dos Aposentados em local apropriado;
• Ações de incentivo a leitura, feiras exposições de trabalhos 
artesanais feitos pelos próprios servidores.

Propostas 
Administrativas e 

Patrimoniais
• Construção da Sede própria na área do SSPMS (no terreno 
adquirido em 2009, que está na mesma rua do clube de 
campo);
• Implantação do Controle eletrônico para uso das 
dependências do Clube de Campo;
• Reforma do sistema de iluminação e do alambrado do 
campo de futebol society;
• Implantação do Regimento Interno do Clube;
• Implantação do boleto bancário para recebimento de valores 
que não foram descontados em folha;
• Ampliação de profissionais  na área jurídica;
• Ampliar o quadro de profissionais no Setor Jurídico do 
SSPMS;
• Pintura da Sede Administrativa;
• Ampliação do quadro de funcionários administrativos  na 
Sede.

Ação Judicial do Plano 
de Carreira 

A nova diretoria mantém  o compromisso em  continuar 
defendendo até a última instância a Ação Judicial  do Plano de 
Carreira , para que os servidores possam receber a diferença 
salarial referente ao período de 1992 a 2007 (para quem somou 
ponto e mudou de referência, com base na Lei nº 3.801/91 e 
Lei nº 8.346/2007).

A Assembléia Geral de Prestação de Contas do SSPMS,  
realizada no dia 11/03/2010, aprovou a reserva de recursos 
financeiros para o pagamento do Escritório Brasil Borges, 
que foi contratado para realizar os cálculos individual para os  
servidores que terão direito a receber a diferença do Plano de 
Carreira.  Essa é a maior garantia tem para continuar a defesa 
deste importante DIREITO!!!

Implantação de 
COMISSÕES DE BASE
Formação de Comissão de Base, junto ao funcionalismo, 

que escolherão os representantes das áreas:   administrativa, 
operacional, educação, saúde, Guarda Municipal,  Saae, 
Câmara, Urbes e Aposentados, para elaboração conjunta 
com o SSPMS das pautas e levantamentos das demandas, 
que serão discutidas juntos aos órgãos da Administração 
Municipal.

Os integrantes serão eleitos em encontros setoriais, a 
serem realizados pelo SSPMS, devendo os eleitos assumirem 
o compromisso de atuarem como interlocutores junto a base 
e a direção do SSPMS no acompanhamento das demandas 
específicas.



Entrega do Presente 
pelos  30 anos do 
SSPMS
Os Sócios e dependentes poderão 
conhecer e desfrutar do presente, 
construído pela empresa Sorobase,  
que está á disposição no Clube de 
Campo !!!
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PRÓXIMAS ATIVIDADES:

Reabertura das Piscinas
Horário das Piscinas 
Terça a Sexta - 9h30 às 18h00
Sábado, domingo e feriado - 9h30 às 18h
No horário de verão:  As piscinas fecharão 30 
minutos mais tarde.
Exame Médico obrigatório do SSPMS: 
Somente aos sábados e domingos das 10h30 às 
14h30, com apresentação obrigatória da Carteira 
Social e em traje de banho.
Valor do Exame: R$ 5,00 (pagamento à vista ou 
com SSPMS CARD)
Atenção: A partir de outubro/2010, não será mais 
feito anotação para posterior lançamento do valor 
pelo SSPMS.
Uso dos Armários: Cada um deverá levar o seu cadeado e responsabilizar-se pelo o mesmo.

Maiores informações sobre atividades do Clube de Campo pelo site: www.sspms.com.br e pelo 
telefone: 32281539.

BAILE DOS 
SERVIDORES

com a Banda Café Brasil
Dia 29 de outubro, das 23hs às 4hs, 
Salão de Festas “Lar São Vicente de Paulo: 
Avenida Betânia nº 1255 Jd. Betânia (atrás 
da Garagem da TCS). 
Entrada Gratuita para os Servidores 
Municipais com apresentação do holerite e 
RG. 
Sócios e dependentes com apresentação 
da Carteira Social.
Convidados R$ 15,00 (pagamento na 
entrada)
Entrada de Menores acima de 13 anos, 
somente acompanhado dos pais ou 
responsável.
Estacionamento Gratuito.

FUNCIONARIANDO 
E A SIPAT/2010

A Secretaria de Gestão de Pessoas (SEGEP) 
programou a Semana do Funcionariando, 
que acontecerá no período de outubro/2010, 
prometendo muitas surpresas agradáveis 
para os Colegas Servidores. 

A Festa da Família Servidora ocorrerá no 
diua 23/10, das 13 às 17 hs, no Centro 
HipicoPagliato.

Também será a IV Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes do Trabalho 
– SIPAT, organizada pela CIPA da Prefeitura, 
no período de 18 a 21 de outubro/2010. 
Participem !!!!

Valorizamos o 
Patrimônio dos Associados

Conforme COMPROMISSO assumido, o patrimônio do SS-
PMS teve atenção especial durante a atual gestão (2008-2010). 
Foram realizadas diversas  obras,   reformas e melhorias nas 
instalações  da  Sede Administrativa e no  Clube de Campo do 
SSPMS. Foi aplicado aproximadamente  R$ 600.000,00 (quatro-
centos mil reais). 

Investimento na Sede:
• Reforma geral e  troca de equipamentos do Gabinete Dentário;
• Reforma geral e troca de equipamentos do Salão de Cabeleireira;
• Troca de equipamentos de informática de todos os diretores e funcionários;
• Substituição do sistema telefônico de analógico por digital;

Investimentos no Clube de Campo:
• Nova lanchonete (terraço)
• Novos banheiros (terraço)
• Depósito para lanchonete (térreo)
• Almoxarifado/Arquivo de documentos (térreo)
• Nova sala para exame médico (terraço)
• Sala administrativa (terraço)
• Sala de materiais esportivos (terraço)
• Ampliação e reforma geral da Academia
• Vestiários para Academia e campo society
• Quiosque grande (campo society)
• Portaria exclusiva para área das piscinas
• Ducha automática para área das piscinas
• Novos Banheiros  para  área dos quiosques
• Pintura geral
• Revisão geral da rede elétrica
• Revitalização geral do paisagismo 

conhecer e desfrutar do presente, 
construído pela empresa Sorobase,  
que está á disposição no Clube de 
Campo !!!


