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Na última sexta-feira (23/1) 
aconteceu a audiência de 
15 companheiros demitidos 

após a greve. O juiz adiou a 
continuação da audiência para 
6/3. Na próxima sexta-feira (30/1) 
acontecerá a audiência de outros 7 
companheiros demitidos.

Agora  é  o  momento de 
intensifi carmos nossas ações para 
trazermos todos os demitidos de 
volta. Use o adesivo da Campanha 
pela Readmissão todos os dias e 
não faça hora extras nos dias das 
audiências (30/1, 6/2 e 27/2). O 
Sindicato também está levando a 
reivindicação da readmissão a todos 
os atos públicos e mobilizações. 

Use o adesivo da Campanha. 
Participe das atividades convocadas 
pelo Sindicato (no dia 30/1 iremos 
distribuir uma Carta Aberta à 
População). Vamos trazer todos os 
nossos companheiros de volta.

Boicote à eleição da CIPA

READMISSÃO, JÁ!

Vamos ampliar a Campanha!

O Metrô recusou a participação dos companheiros demitidos na 
eleição da CIPA, prevista para acontecer o início de fevereiro, praticando 
uma irregularidade ao retirar o nome deles da cédula de votação. Eles 
ainda não foram julgados, portanto, têm o direito de participar da eleição. 
Caso eleitos, e após o julgamento favorável, deverão tomar posse.

Em decisão unânime na última assembleia foi votado que todos os 
trabalhadores não participem como mesários nem votem enquanto a 
empresa não voltar atrás dessa decisão.

PR 2014 será paga em 28/2
O valor será composto da seguinte forma: uma parcela 

fi xa de R$ 3.792,14 + 40% do salário base. O valor mínimo 
será de R$ 4.860,93.

O resultado saiu após a decisão do TRT (Tribunal 
Regional do Trabalho) que garantiu o benefício com 
aumento. 

Paulo Iannone

Acima, metroviários foram às ruas pela readmissão em janeiro; abaixo, metroviários caminharam até a Assembleia Legislativa, em agosto de 2014  
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Assédio sexual agora é contra 
as funcionárias do Metrô

Normalmente 
este espaço é 
usado para 
Opinião 
do diretor 
sobre algum 
assunto da 
categoria. 

Mas vou cedê-lo para divulgar 
uma nota sobre algo grave que 
vem acontecendo nas estações 
de Metrô. Além das usuárias, 
agora as funcionárias do 
Metrô estão sendo assediadas 
sexualmente e o Metrô não 
faz nada! Todos sabemos 
que o assédio no transporte 
público é algo cotidiano, 
e recentemente tivemos a 
denúncia de casos com Jovens 
Cidadãs. Foi o que aconteceu 
na estação República no fi nal 
do ano passado.
Nota de alguns OTM1 da 
Estação República:
“No dia 10/10/2014, a Jovem 
Cidadã Bruna Cananeia 
foi vítima de assédio moral 

e negligência por parte do 
OTM-3 Vasques e do SO1 
Rogério Ribas. A menor de 
idade foi forçada, a base 
de gritos, pelo OTM-3 a 
conduzir um defi ciente 
visual conhecido na estação 
por ser assediador sexual 
de mulheres, caso esse já de 
conhecimento da supervisão. 
Quando foi se relatar ao SO1 
para explicar o ocorrido e se 
respaldar, este foi conivente 
com a situação e disse que se 
ela se recusasse a conduzir o 
defi ciente, poderia ‘bater o 
cartão e ir para casa’. Por fi m, 
a jovem foi transferida da 
estação e não houve mudança 
de postura por parte da chefi a, 
que agora, inclusive, se dá 
ao luxo de amedrontar os 
demais jovens cidadãos com 
argumentos do tipo ‘viu o 
que acontece com quem nos 
contraria?’”.
A atitude dos supervisores 
em questão foi inaceitável! 

Além de “obrigar” a PET a 
conduzir um “assediador”, 
o próprio defi ciente visual 
tomou conhecimento que 
ela estava se recusando e, 
ao ser conduzido, xingou-a 
várias vezes. Levamos este 
tema pra Cipa e os SL’s serão 
orientados que os Jovens 
Cidadãos devem informar 
de imediato as situações de 
assédio, para que ações sejam 
tomadas. Inclusive o SO1 
Rogério Ribas assumiu que a 
atitude do SL em questão foi 
equivocada e que “medidas 
administrativas” haviam sido 
tomadas, mas sabemos que a 
única “responsabilizada” pela 
situação foi a própria PET,   
que foi obrigada a mudar de 
estação.

Julia Paz é AS da Linha 
3–Vermelha, diretora 
do Sindicato e Cipista. É 
uma dos 42 demitidos em 
decorrência da Greve de 
2014

Este ano começa dando si-
nais de que não será fácil a vida 
dos trabalhadores. Entramos 
em 2015 com uma economia 
recessiva, provocada pelo go-
verno federal. Na Espanha, o 
nível de desemprego chega a 
quase 25% e mais de 50% dos 
jovens não têm trabalho. Em 
outros países, como Portugal 
e Grécia, também foi usada a 
receita de jogar as contas aos 
trabalhadores.

No Brasil, a presidente 
Dilma realizou uma reforma 
ministerial trágica. Convo-
cou algumas das principais 
referências do atraso político, 
como uma representante do 
latifúndio, Katia Abreu, para 
a Agricultura, um especulador 
imobiliário, Gilberto Kassab, 
para o Ministério das Cidades, 
e Joaquim Levy, representante 
dos banqueiros, para o Minis-
tério da Fazenda.

O Projeto de Lei 4330/04, 
que permite a terceirização de 
qualquer atividade, está em 
processo avançado e é uma 
ameaça à CLT. Outra forma 
de ataque ao trabalhador veio 
com as mudanças nas regras 
do seguro-desemprego, re-
tirando o benefício de quase 
26,6% das pessoas. As regras 
de pensão por morte, auxílio-
-saúde, auxílio-doença e 
abono salarial também fazem 
parte do pacote das Medidas 
Provisórias (MPs) 664 e 665 
apresentadas pelo governo.

A conta de luz deve fi car 
bem mais cara e o preço dos 
transportes subiu em São Pau-
lo de R$ 3 para R$ 3,50. A falta 
de água é ameaça de calami-
dade e mostra qual é a forma 
do governo tucano tratar a 
coisa pública. Com o PSDB há 
mais de 20 anos no comando 
do Estado, a privatização do 
sistema de abastecimento 
trouxe essa crise hídrica com 
racionamento e escassez. 

As demissões de 800 me-
talúrgicos na Volks, no início 
de janeiro, no ABC, também 
mostraram a postura dos 
patrões. A greve da categoria 
mostrou que é possível rever-
ter este quadro e todos foram 
readmitidos. A única saída 
que vemos para evitar tantas 
perdas e almejar conquistas 
está na organização e luta.

No dia 28/1 vai acontecer 
uma mobilização das centrais 
sindicais e dos movimentos 
contra os ataques. A luta pela 
readmissão dos nossos compa-
nheiros demitidos na greve da 
categoria também faz parte da 
mobilização. Os diversos atos 
contra o aumento da tarifa  e 
tantas outras mobilizações são 
fundamentais para que o povo 
não pague os custos da crise 
gerada pelos ricos.

Entre os dias 27/2 e 1º/3 
será realizado o 9º Encontro 
das Metroviárias na cidade de 
Atibaia (Hotel Gran Roca). Será 
um importante momento para as 
mulheres da categoria metroviária se 
reunirem e discutirem suas principais 
preocupações e problemas. 

Para participar do Encontro é 
necessário preencher a fi cha abaixo 
e entregá-la a qualquer diretor do 
Sindicato. Você também pode se 
inscrever na sede do Sindicato. 
Funcionárias do Metrô, das empresas 
contratadas e da Linha 4 podem se 
inscrever ao evento. 

Inscreva-se para o 
Encontro das Mulheres

Casa na Vila Esperança
Vende-se terreno de 7,40m X 23m, com casa antiga 
na Rua Maria Carlota, na Vila Esperança a 1Km da 
Estação Vila Matilde. Tratar com (11) 98727-4321

Apartamento Bresser
Alugo apto a 50m do metrô Bresser. 3 dormitórios 
e 1 uma suíte, 1 vaga para carro, piscina e salão de 
festas. Tratar com Maria do Carmo (11) 2204-1166 
/ 98258-7274 / 971644825

Apartamento para temporada
Apto de 1 dormitório na Vila Tupi, na Praia Grande. 
Grande preço especial para metroviários. Tratar 
com Evaristo ou Monica nos tels (11) 98574-9496/ 
98218-3692

Le Villáge
A Nova Tradição de Morar Bem na Casa Verde. 
Localização com excelente acesso ao Centro e 
Marginal Tietê, próximo ao shopping Bourbon. 
Áreas Comuns equipadas e decoradas,conforme 
memorial descritivo, 02 dormitórios-01 suíte- 59 
m2, Av. Jose de Brito de Freitas, 295. Tratar com 
Argenti (11) 98305-8306 / 95737-2360.

Locação de Apto. na temporada
Alugo Apto. em Ubatuba, 2 quartos, sala, cozinha, 
banheiro e uma vaga de garagem! Tratar com 
ASMI Augusto Costa, Base de Tiradentes ou pelo 
cel: 96788-8685

Imóveis na baixada santista
Vendo kit de frente para o mar por apenas 
R$117.000,00. Tratar com Vladimir Ribeiro da Silva 
no ramal 16018. Consulte site vrsimoveis.com.br 

Mesa para telefone 
Vende-se mesa COM ASSENTO, GAVETA E PORTA 
REVISTAS POR 80.00 REAIS SENDO A MEDIDA 1me-
tro de comp. por 0.70 ALT, 30 cm de profundidade 
NA COR bege, ESTADO DE NOVA. Entrar em contato 
Waldir Lopes, nos tels: (11) 3297-4463/3297-4463.

Vende-se camisetas
Lisas de algodão,pretas e de outras cores. Ótima 
qualidade,só R$15,00.Meias masculinas e femini-
nas. Tratar com ASMI Hélio Costa em Tuc tarde e 
nos tels: (vivo)999591975 e (Tim) 984882352 e-mail: 
helio.costner@ig.com.br  

Búzios para portões
Vendo 29 peças de búzios galvanizados (68 Kg) e 
já pintados com fundo de galvite para fechamento 
de portões medindo 2,07 x 0,13 m (altura x largu-
ra), sufi cientes para fechar um portão de 4 m de 
largura. Possuo n.f. de compra dos materiais com 
preço de distribuidor (acima do valor anunciado). 
Valor: R$ 250,00. Tratar com Mistrineiro no tel (11) 
991110994/Ramal: 34915 

Acupuntura
Acupunturista. Atendimento especializado para 
dores, stress e ansiedade. Locais: Clinica New Life 
(Guarulhos e Carrão) ou em domicílio. Tratar com 
Ariane nos tels: 2440-3312/98282-8073

Redes e Servidores
Consultoria em TI, Redes e Servidores Automação, 
Manutenção de Hardware, CFTV, Alarmes, Interfone, 
Telefonia, PABX. Tratar com Brás Donizeti nos tels: 
(11) 3554-7643/7750-6629

Ofi cina Livre de Teatro
Iniciação ao teatro-módulo I. Duração de quatro me-
ses. Início em março/15 Jogos teatrais, Consciência 
corporal e vocal, Improvisação, Iniciação à construção 
da personagem e da cena. Turmas em vários horários. 
Reservas e informações: 9 8308-8317 com Barros 
Batista ou e-mail: barrosbatista@bol.com.br

RBY assessoria empresarial
Empresa especializada em prestação de servi-
ços contábeis para prestadores de serviços e 
IR Pessoa Física. Tratar com (11) Paulo Eugenio 
3179-2002/5552.

Pousada enseada – Guarujá
Suítes para 2, 3 ou 4 pessoas com frigobar, ventilador 
teto, tv e wi fi  proximo a praia preço especial para 
metroviários. Valor r$ 120,00 o casal com café e 
garagem. Tratar com Sonia TEL (13) 3011-3632

Casas no Belenzinho
Vendo duas casas no Bairro Belenzinho por motivo 
de mudança. Tratar com Ercole Maddalena. Tel (11) 
2698-0152/2698-0152

Pneu General Tire
Vendo 4 pneus General Tire Altimax RT 175/70 13 
novos (linha Continental ao qual saem atualmente 
nos carros da GM) com local para montagem grátis. 
VLR R$ 560,00 (Facilitados em 3x no cartão). Obs.: 
Preço de nota fi scal em promoção. Tratar com 
Mistrineiro no tel (11) 991110994

Aulas de dança
Aulas de dança, vários ritmos. Na terça-feira 
(manhã, tarde e noite) no Sindicato. Mensali-
dade: R$ 50. Informações com o professor Tony 
Romão (celular 97219-6311) ou com  Nilson 
(97137-7142).

9° Encontro das 
Metroviárias de São Paulo
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Tarifa do transporte

Por que estamos na luta contra o 
aumento da passagem?

28/1: Dia Nacional de Lutas por 

emprego e direitos
No quarta-feira (28/1) vão ocorrer manifestações em diversas partes do 

país exigindo a revogação das Medidas Provisórias (MPs) 664 e 665, baixadas 
pela presidente Dilma no final de 2014. Em São Paulo, vai acontecer um ato às 
10h, no vão do Masp. O Dia Nacional de Lutas é uma iniciativa de várias centrais 
sindicais e conta com a adesão de movimentos populares. Os metroviários 
participarão das manifestações para barrar essas medidas que prejudicam os 
trabalhadores. 

As MPs atacam e reduzem direitos referentes ao seguro-desemprego, 
auxílio-doença,  pensão por morte e o abono do PIS-Pasep. Dilma também 
vetou o texto aprovado pelo Congresso Nacional que corrigia em 6,5% a tabela 
do IRPF, o que significa aumento automático dos descontos nos salários. 

Porque o aumento para R$ 
3,50 é abusivo. Se o aumento 

da passagem ocorresse de 
acordo com a inflação dos 

últimos 20 anos, a passagem 
não chegaria nem a R$ 2 

(como aponta o gráfico ao lado 
do portal Terra). Mas Alckmin 
e Haddad promoveram este 
aumento para tirar cada vez 
mais a responsabilidade do 

governo e da prefeitura com o 
transporte público. No Metrô 

e na CPTM o reajuste não 
tem servido para melhorar 
a qualidade, mas sim para 

desvios milionários das obras e 
dos equipamentos comprados 

para a “modernização” do 
sistema, como ficou revelado 

com o Propinoduto Tucano.

Como acreditamos que vamos 
derrotar o aumento da tarifa?

Em junho de 2013, a população 
foi às ruas e forçou os governos a 
retirarem o aumento. Este é o maior 
exemplo de como podemos reduzir 
a tarifa, portanto, a grande tarefa do 
movimento de luta contra o aumento 
é ampliar a participação da população 
nas manifestações.

Somos contra as ações isoladas e 

Motorista adere à mobilização

Metroviários participam do 4º ato contra o aumento da tarifa em 23/1

as depredações!

Essas ações não ajudam a crescer 
o movimento, afasta as pessoas das 
manifestações e dá condições para 
a mídia e o governo distorcerem 
o movimento. Portanto, são ações 
que ajudam o governo e coloca a 
população contra as manifestações. O 
Sindicato participa das manifestações, 
combatendo a repressão da polícia e 
qualquer ação isolada de depredação.

Paulo Iannone

Aumento da passagem e as 
privatizações

Mesmo quando a passagem 
custava R$ 3 a L4 já recebia uma 
remuneração extra por cada usuário 
(R$ 3,23) prevista em contrato. O 
aumento da passagem também é 
utilizado para tornar as privatizações 
viáveis economicamente. 
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Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes 
Metroviários e em Empresas Operadoras de Veículos Leves 
sobre Trilhos no Estado de São Paulo. R. Serra do Japi, 31 – 

Tatuapé - CEP 03309-000 - Fone: 2095-3600 - Fax: 2098-3233. Subsede: Rua Cerqueira 
César, 480, Santo Amaro. Atendimento: terças e sextas-feiras, das 9h às 17h, (fecha das 12h 
às 13h), fone: 7467-3841. Endereço Eletrônico: imprensa@metroviarios-sp.org.br Presidente: 
Altino de Melo Prazeres Júnior. Diretor Responsável: Tiago Marcelino Pereira. Redação e 
Revisão: Rogério Malaquias e Paulo Iannone. Projeto Gráfico e Editoração: Maria Fígaro. 
Fo tolito e Impressão: RD Gráfica. Tiragem: 6 mil exemplares. 

A Comissão Organizadora do 11º Congresso dos Metroviários reuniu-se em 15/1. Veja as resoluções. O 1º 
Caderno de Teses deve ser editado por temas em sequência, em dois blocos: do 1º ao 4º (Conjuntura Internacional 
e Nacional, Movimento Sindical, Transporte e Opressões) e do 5º ao 7º (Pauta de Reivindicações/Plano de Lutas, 
Organização de Base e Estatuto). Foi aprovada a alteração da data da publicação de 19/2 para 23/2. 

As teses coletivas (as que têm ao menos 20 assinaturas) devem ter 3 mil toques por tema e as teses 
individuais devem ter 3 mil toques no geral. O mapa de delegados por área foi alterado e está disponibilizado no 
site do Sindicato (www.metroviarios.org.br). O Congresso será realizado entre os dias 26 e 29 de março.

1º Caderno de Teses será publicado em 23/2

Há alguns dias dois ASs 
foram atuar numa denúncia 
de comércio irregular na 
Linha 5 (estação Campo 
Limpo). Na abordagem, um 
dos “balinhas” jogou o AS 
Ronaldo na via. 

Felizmente Ronaldo 
sofreu apenas escoriações. 
Na delegacia, o agressor foi 
acusado de “lesão corporal e 
ameaça”. No entanto, o que 
aconteceu foi uma tentativa 
de homicídio contra um 
trabalhador, um fato muito 
grave.  

O Metrô expõe os 
seguranças a situações 
de risco. É necessária 
a contratação de mais 
funcionários e uma estratégia 
para a atuação dos ASs.

Em reunião entre o Sindicato e 
o OPS, ocorrida no dia 21/2 (quarta-
feira), ressaltamos os constantes 
problemas na segurança e cobramos 
algumas posições da empresa. Segue 
um resumo:

Plano de Carreira: o GPC (RH) 
enviou a solicitação ao CODEC 
para o OPS participar dos concursos 
internos para OTM II e aguarda 
resposta. O Sindicato solicitou cópia 
deste documento.

Motorista VTR: está em 
andamento o processo de mudança 
de categoria para ‘’D’’ dos 
motoristas.

Rodízio: o OPS afi rmou que 
o rodízio será mantido, de acordo 
com o DO Fioratti, porém está 
aberto para discussão de formas e 
propostas. Ratifi camos nossa posição 
contrária ao rodízio e elencamos 
as consequências: deslocamento 
sozinho de AS, falta de transceptores, 
infraestrutura ruim de vestiários etc. 
Passaremos nas bases para debater 
com todos os ASs e levaremos nova 
posição na próxima reunião com o 
OPS. 

Arrastadores JAB e marreteiros: 
enumeramos as graves situações que 
envolvem estes casos. As agressões, 
falta de quadro, falta de estratégia 
e os inúmeros problemas. O OPS 
afi rmou que está elaborando 
uma estratégia em conjunta com 
órgãos externos do Metrô para 
combater os arrastadores e está 
elaborando estratégias nos trechos 
mais problemáticos de marreteiros 
(Leste, Norte e L5). Solicitamos 
que o Sindicato acompanhe estas 
elaborações para contribuir mais 
efetivamente, de acordo com a 
opinião dos ASs. O Sindicato orienta 
os ASs a atuarem em equipe no caso 
de ocorrências com os “balinhas”.  

Delpom: ressaltamos 
os problemas de tratativa e 
irregularidades cometidas contra os 
ASs na Delpom. O OPS alegou que 
está acompanhando caso a caso e, 
de imediato, deixará dois SSEs fi xos 
na Delegacia para acompanhar as 
ocorrências, inicialmente de segunda 
à sexta.

Próxima reunião entre 
Sindicato e OPS tem indicativo para 
26/2, às 14h.

AS sofre 
tentativa de 

homicídio

Na reunião sobre a 
Equiparação Salarial que aconteceu 
no dia 14 de janeiro, no Sindicato, 
os trabalhadores aprovaram um 
plano para as próximas ações.

Para quem já foi equiparado 
vamos promover ação judicial 
cobrando os valores retroativos. 
Para o grupo que falta receber 
a segunda parcela, o Sindicato 
enviou ofício no dia 12/1 cobrando 
o pagamento imediatamente. Já 
o caso dos trabalhadores que não 
foram equiparados, o Sindicato 
solicitou no dia 15/1 uma reunião 

com a empresa para reparar essa 
injustiça salarial.

Na semana que vem vai 
ocorrer reunião da Operação na 
terça-feira (3/2), às 10h30 e 16h. 
Na quarta (4/2), às 18h, reunirá 
o grupo da área Administrativo e 
na quinta (5/2) da Manutenção e 
Logística, às 18h.

Essa é uma luta importante 
para a categoria e continuaremos 
realizando todos os esforços para 
que o trabalhador conquiste mais 
avanços e benefícios.

Segurança

Veja resumo da 
reunião com OPS

Equiparação Salarial

Reunião no Sindicato defi ne plano de luta

Desafi o ao Fábio Mazzeo
Na setorial do dia 20/2 que aconteceu no PIT, o 
Fábio Mazzeo, presidente da Metrus, aceitou par-
ticipar de um debate na sede do Sindicato sobre 
governança  e investimentos malsucedidos, dos 
Planos de Previdência Suplementar I e II e Planos 
Saúde para os ativos e assistidos. O Sindicato 
enviará ofício para agendamento desse debate 
a fim que ocorra na segunda quinzena de março.

Atestado de Saúde Ocupacional
O Sindicato orienta os trabalhadores a não assi-
narem o Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) 
emitido pela área de saúde ocupacional por não 
retratar os riscos nos postos de trabalho de cada 
função e os respectivos exames. O Sindicato 
denunciará à SRTE mais essa irregularidade.

Reabilitação Profi ssional
O Sindicato vai realizar reuniões no dia 3/2, às 10h e 
18h, para debater e tirar formas de luta pela falta de 
enquadramento funcional dos trabalhadores que 
foram reabilitados profissionalmente pelo INSS. 

Ameaça e agressão em SAN
Os OTM’s da estação Santana vêm sofrendo 
constantes ameaças e agressões verbais de 
meliantes, pedintes e de alguns frequentadores 
dos banheiros públicos. Recentemente dois 
funcionários foram ag redidos fisicamente 
(inclusive foi feito BO na Delpom). Basta! Exi-
gimos presença de segurança, principalmente 
nas trocas de turnos, fechamento e abertura da 
estação. OPE e OPS façam alguma coisa antes 
que uma tragédia aconteça!

Uniforme da Manutenção
Em algumas áreas da Manutenção noturna, os 
companheiros não conseguem trocar o uniforme 
no horário. Cobramos uma solução do Metrô e 
nas setoriais estamos discutindo uma forma de 
mobilização.

Técnicos Linha 5
Os técnicos da Linha 5 organizaram um abaixo-
-assinado reivindicando a escala 4x2x4 que foi 
encaminhado à GRH. O Sindicato já cobrou um 
posicionamento mas não houve retorno até o 
momento. A alegação da demora é que aguardam 
a decisão da GMT. Solicitaremos uma reunião entre 
as gerências, os trabalhadores e o Sindicato..

Reenquadramento dos CSTs
O Sindicato entrou com processo para reen-
quadramento dos salários dos CSTs. Aqueles 
que não trouxeram os documentos deve entrar 
em contato com o Sindicato. 

Processo OTM3
O Sindicato entrou com um processo para 
os companheiros que prestaram o concurso 
interno para OTM3 em 2013. A audiência será 
realizada em 12/2, às 11h30m na 40ª Vara 
(Fórum de Barra Funda).

Troca
OMID Salomon, VPN dia, deseja trocar para PIT ou 
EPB.Tratar no telefone 95290-2929 (TIM). 

Torneio de Poker
Venha participar do Torneio de Poker Metroviário 
(TPOM). As próximas etapas acontecerão nos dias 
7 de fevereiro e 7 de março, às 15h, na sede do 
Sindicato dos Metroviários. Para mais informações 
entrar em contato com Gilberto Neves no telefone 
(11) 98046-1093 ou Cavallini (11) 98064-0678.

Banda do Trem Elétrico
Acompanhe as atividades deste Carnaval. Na 
próxima sexta-feira (30/1) vai ocorrer o evento 
Futebol no PIT, com Churrasco, Cerveja e Samba, a 
partir das 17h. Já no dia 6/2 acontece o tradicional 
Baile de Carnaval no Sindicato e o evento começa 
às 21h. O grande desfile de carnaval sai no dia 13/2, 
sexta-feira, da rua Luis Coelho, desce a Augusta e 
vai até o Teatro Municipal.

Equiparaçãojá!


