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Categoria realizará 
ATO PÚBLICO em 30/8

No dia 30/8 temos um com-
promisso: levar o maior 
número de companheiros 

para um ato público para denun-
ciar e protestar contra os ataques 
da direção do Metrô. A mando do 
governo Alckmin, a empresa está 
treinando SSEs para operarem 
trem. Também quer privatizar a 
Linha 5-Lilás e depois todas as ou-
tras linhas, terceirizar as bilhete-
rias e impor uma reestruturação 
na GMT que pretende alterar pos-
tos de trabalho, equipes e jorna-
das, além de terceirizar várias ati-
vidades da Manutenção. 

Nossos empregos estão em jogo 
e é preciso reagir. Por isso, além da 
manifestação de 30/8, a assembleia 
realizada em 8/8 definiu algumas 
atividades. Veja:

Todos ao ATO  dia 30/8, quarta-feira

 
4 Mutirões nas estações nos 

dias 15, 22, 23 e 24/8

4 Setoriais

4 Abaixo-assinado pela Internet 
e de forma convencional 
contra a terceirização das 
bilheterias e a privatização

4 Realização de um plebiscito 
com a categoria e a população 
sobre a terceirização e a 
privatização

CONTRA as  
Reformas de Temer!

A categoria reafirma sua luta con-
tra as reformas Trabalhista e Previ-
denciária e a terceirização. Um go-
verno moribundo e atolado na cor-
rupção não pode retirar direitos dos 
trabalhadores. 

á A partir das 16h, em frente ao Cidade II 
Contra o treinamento dos SSEs para operação dos trens, contra a 
privatização da Linha 5 e a terceirização das bilheterias e da Manutenção

Manifestação será realizada a 

partir das 16h, em frente ao  

Cidade II, com distribuição de  

Carta Aberta à População.  

Ato é contra o treinamento dos  

SSEs para operarem trem,  

contra a privatização 

da Linha 5 e a  

terceirização das  

bilheterias e da Manutenção. 

Participe!
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CotidianoOpinião

Os desafios são grandes, mas  
a força da categoria também

Este ano come-
çou com gran-
des desafios. 
E n f r e n t a m o s 
logo de início a 
batalha da In-
trajornada e em 
seguida o emba-
te para garantir 

o pagamento da PR 2016, que não 
tinha contrato assinado e nenhuma 
garantia estabelecida no Acordo Co-
letivo do ano passado.

Não tivemos que enfrentar so-
mente Alckmin. O golpista Temer 
iniciou seus ataques com a tramita-
ção das Reformas Trabalhista e Pre-
videnciária. Desenterrou um Projeto 
de Lei sobre terceirização e, a toque 
de caixa, o aprovou na Câmara e no 
Senado.

Os metroviários não titubearam 
em se unir com os demais trabalha-
dores e, com  confiança na nova di-
reção do Sindicato, encabeçaram a 
mobilização do dia 15/3, que pavi-
mentou a Greve Geral do dia 28/4.

A Campanha Salarial começou 
com força e determinação, deixando 
claro para empresa que os metrovi-
ários estavam mobilizados e, com 
as portas da negociação abertas, 
negociamos diretamente com o pre-

sidente e conseguimos manter nosso 
Acordo Coletivo intacto e ainda ga-
rantir os steps, o compromisso de 
solução das pendências de Acordos 
Coletivos anteriores dos Oficiais de 
Instalação e dos Oficiais de Movi-
mentação e a implantação de carrei-
ra única na GOP. Estamos tentando 
incluir os Oficiais de Logística.

A Campanha rendeu ainda a 
garantia da PR 2017, com o acordo 
assinado e valor mínimo garantido. 
Foi assumido pelo presidente o com-
promisso de buscar uma solução 
que interrompa o descumprimento 
das sentenças de reintegração dos 
demitidos em 2014. Mas os governos 
estadual e federal continuaram seus 
ataques. Foi aprovado na Câmara 
dos Deputados o Projeto de Lei da 
Terceirização e o Projeto de Reforma 
Trabalhista. 

No dia 29, frente ao recuo de 
parte das Centrais Sindicais, os me-
troviários demonstravam que não 
estavam dispostos a fazer um en-
frentamento sem a unidade com os 
demais trabalhadores de transpor-
te (ferroviários e condutores). De-
cidimos também defender o recuo 
e encaminhamos a não realização 
da greve. Entendemos que a unida-
de da diretoria é importante para o 

encaminhamento das lutas. Mas é 
fundamental que esteja lastreada na 
unidade da categoria.

Este recado a direção do Sindi-
cato também recebeu no dia 31. A ca-
tegoria demonstrou que não estava 
convicta da greve no dia 1º/8. Só en-
tendemos o recado quando a assem-
bleia demonstrou uma clara divisão 
e a saída foi recuarmos e reorgani-
zar nossa agenda, como foi feito na 
assembleia do dia 8. 

A categoria é sábia e sabe quan-
do deve avançar ou recuar. A dire-
ção tem que estar sintonizada com 
isso e deve ouvir a base e travar as 
lutas combatendo os setores oportu-
nistas que se aliam à empresa.

Os desafios permanecem. A luta 
contra a terceirização das bilhete-
rias deve ser a de impedir os preju-
ízos que esta medida pode trazer à 
categoria. Não podemos permitir 
demissões e muito menos a extinção 
de postos de trabalho. A luta con-
tra a terceirização é também a luta 
contra a privatização. Vamos juntos 
nas mobilizações, garantir nossas 
conquistas e garantir acima de tudo 
o nosso emprego e o Metrô público, 
estatal e de qualidade.

Wagner Fajardo é 
coordenador-geral do Sindicato

LGBT

Várias atividades, incluindo a Marcha de Mu-
lheres Negras de São Paulo e o Sarau Tereza de 
Benguela, no Sindicato, marcaram o Dia Interna-
cional da Mulher Negra, Latino-Americana e Cari-
benha, celebrado em 25 de Julho. 

A Marcha aconteceu no dia 25/7, teve a parti-
cipação de cinco mil mulheres negras, e teve início 
na Praça Roosevelt. Seguiu pelas ruas do Centro 
até o Largo Paissandu, onde fica a estátua em ho-
menagem à Mãe Preta. Ao longo do percurso fo-
ram feitas intervenções culturais. Entre as pautas 
de mobilização, apresentadas em manifesto, estão 
as lutas contra o racismo, o machismo, a LGBTfo-
bia, o genocídio, o golpe e as reformas previdenci-
ária e trabalhista que retiram direitos de todos os 
trabalhadores e em especial das mulheres negras.

No dia 29/7 (sábado) aconteceu, na sede do 
Sindicato, o Sarau Tereza de Benguela. Tereza 
foi líder do Quilombo Quariterê, na região do atu-
al estado de Mato Grosso, em meados do século 
18. O evento foi organizado pela Unegro (União de 
Negros pela Igualdade), UBM (União Brasileira de 
Mulheres) e Amigas do Samba, teve apresenta-
ções musicais, feira étnica e debates e faz parte do 
Julho das Pretas. Aconteceram duas mesas de de-
bates sobre saúde da população negra, violência 
contra a mulher e cultura negra e indígena. 

 
    

Mulher 

Manifestações marcaram o Dia Internacional da 
Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha 

A Secretaria LGBT 
do Sindicato convoca 
reunião para a compo-

sição de um coletivo com 
a finalidade de discutir, 
elaborar e encaminhar 

políticas para os traba-
lhadores e trabalhado-
ras LGBT da categoria.

A reunião acontecerá no dia 22/8, no Sindicato, em dois horários: 10h e 16h.

Reunião no Sindicato em 22/8

Aos companheiros de LIB
No dia 5/7 o companheiro Jorge Luiz 
(Operador de Trem) sofreu um infarto 
do miocárdio esquerdo na cabine do 
trem. Graças à presteza e dedicação 
das(os) companheiras(os) da estação 
Liberdade, ele recuperou-se do ocorri-
do sem sequelas. Ele agradece a dedi-
cação das(os) companheiras(os).

Machismo
No dia 28/8, a partir das 9h, no Sindi-
cato, a Secretaria de Mulheres realiza-
rá um curso de formação sobre o que 
é machismo e a violência contra as 
mulheres. Este evento tem o intuito de 
debater e dialogar sobre opressão de 
gênero com a diretoria e funcionários 
do Sindicato, Conselho Consultivo e al-
guns convidados.

Colônia de Férias
A Colônia de Férias do Sindicato, loca-
lizada em Caraguá, vai ficar fechada 
no mês de setembro para a realiza-
ção de reformas e manutenção para 
melhor atender a todos. Para mais in-
formações, entre em contato com a Se-
cretaria de Esportes, Lazer e Cultura 
(telefone 2095-3607).

O Metrô é Nosso
O Sindicato está participando de reu-
niões com sindicatos de categorias 
consideradas dos serviços essenciais, 
entre eles trabalhadores da Sabesp, 
Eletricitários e dos Correios. Também 
participam do movimento comunica-
dores dos Jornalistas Livres, Barão de 
Itararé e da TVT. Coletivamente traba-
lhadores, jornalistas e artistas traba-
lham para a realização de campanhas 
coletivas contra as privatizações, ter-
ceirizações e ataques aos trabalhado-
res e ao patrimônio público.

Resgate
Os funcionários da estação Guilhermi-
na-Esperança, na Linha 3-Vermelha, 
resgataram um cachorro que subiu em 
um trem no dia 9/6, salvando a vida do 
animal e evitando um possível aciden-
te. Parabéns a todos pela atuação!

Metrus
A categoria foi informada recentemen-
te sobre o descredenciamento do Hos-
pital Sírio-Libanês do Metrus. O Sindi-
cato protesta veementemente contra o 
descredenciamento e pela forma como 
foi tomada essa decisão. Uma resolu-
ção da diretoria que não foi aprovada 
pelo Comitê de Gestão. Na próxima 
reunião do Conselho Deliberativo do 
Metrus, os Conselheiros eleitos solici-
tarão que entre em pauta a anulação 
do descredenciamento.

Marcha das Mulheres Negras e atividades no Sindicato

Foto: Paulo Iannone/Sindicato

Fotos: arquivo/Sindicato
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Privatização é prejuízo para 
os trabalhadores e o País
O governo federal (Temer), estados e municípios estão levando à frente seus processos de 

privatização. Eles falam em “arrecadar”, mas o que pretendem mesmo é entregar o patrimônio 
público e reduzirem investimentos em saúde, educação, transporte e outras áreas. Os mais 

prejudicados são os trabalhadores brasileiros, que perdem seus empregos 
Arte: reprodução

Petrobras
Uma empresa 

estatal é uma empre-
sa construída com 
dinheiro público, ou 
seja, dinheiro pago 
com o suor dos tra-
balhadores por meio 
de impostos para que 
este seja utilizado em 
benefício do povo. A 
Petrobras é um dos exemplos disso. No entanto, o go-
verno Temer tem uma grande voracidade para entre-
gar esse patrimônio à iniciativa privada. Em novembro 
de 2016, sancionou a lei que retira a exclusividade da 
Petrobras na exploração do pré-sal (projeto apresenta-
do pelo senador licenciado José Serra). 

Com a lei, a Petrobras poderá dizer se quer ou não 
operar em blocos de exploração do petróleo da cama-
da pré-sal. Antes, a estatal era obrigada a participar 
em pelo menos 30% de qualquer bloco contratado so-
bre o regime de partilha, independentemente de ter 
recursos ou não. Pior para o Brasil e o povo brasileiro! 
Ter a Petrobras como operadora única garantia ao País 
o controle estratégico das reservas e da produção do 
óleo. Sem a Petrobras, perdemos essa garantia. Os paí-
ses que são grandes exportadores de petróleo têm, em 
sua grande maioria, robustas operadoras nacionais de 
suas jazidas. Hoje, cerca de 75% das reservas interna-
cionais provadas de petróleo estão nas mãos de opera-
doras nacionais. 

João Doria, prefeito de São Paulo, quer 
fazer “o maior programa de priva-
tização de um município no Brasil”. 

O plano inclui a entrega do Pacaembu, 
do Anhembi e de Interlagos. O governo 
do Rio de Janeiro conseguiu aprovar a 
privatização da Cedae (Cia. Estadual de 
Águas e Esgotos) na Assembleia Legisla-
tiva. Já Temer fala em privatizar “tudo o 
que for possível”. Para não perdermos 
nossos postos de trabalho, precisa-
mos resistir!

Vale do Rio Doce
Temer quer repetir a fórmula de ven-

da de empresas públicas, já adotada no 
Brasil pelos governos Collor e FHC. O País 
perdeu bilhões de dólares com as privati-
zações nos anos 90. Não podemos esque-
cer a entrega da Vale do Rio Doce por 3,55 
bilhões de dólares, em 1997, quando seu 
lucro médio mensal era de 10 bilhões de 
reais. Privatizada em maio de 1997, demi-
tiu 3.300 funcionários até maio de 1998. 
O número de demitidos chegou a quase 
12 mil. Com o passar dos anos foram con-
tratados milhares de funcionários, todos 
terceirizados, com poucos direitos, explo-
rados e sem nenhuma estabilidade. 

Metrô 
do  
Rio de  
Janeiro

Em abril 
de 1998, 
quatro me-

ses depois de ser privatizado, o metrô 
do Rio de Janeiro demitiu 1.200 traba-
lhadores. Isso poderá acontecer no me-
trô de São Paulo, se ele for totalmente 
privatizado. Hoje, os cariocas pagam a 
tarifa mais alta do País (R$ 4,30) e os 
trabalhadores recebem os salários mais 
baixos. 

Aeroporto de Viracopos 
será devolvido 

ao governo federal
A concessão do Aeroporto Inter-

nacional de Viracopos (Campinas) será 
devolvida ao governo federal. A decisão 
pela “relicitação” foi tomada durante 
uma reunião com acionistas na sede da 
concessionária Aeroportos Brasil, em 
28/7, em virtude da dívida de R$ 460 
milhões. Viracopos integrou, ao lado de 
Brasília e de Guarulhos, o primeiro paco-
te de concessões de aeroportos realiza-
do pelo governo federal em fevereiro de 
2012. Como os acionistas não consegui-
ram lucrar, devolveram a concessão ao 
governo. A devolução está prevista em 
uma lei recente que ainda não foi regu-
lamentada.

Linha 4: lucro sem riscos
A Linha 4-Amarela é apontada pelo 

governo Alckmin como exemplo de “efici-
ência privada”, mas o que existe de fato 
é risco zero para a concessionária que 
a administra (ViaQuatro). No contrato de 
concessão está prevista uma remune-
ração adicional para o consórcio (já que 
a tarifa não cobre a totalidade dos cus-
tos da operação), projetada no tempo de 
acordo com o cronograma de inaugura-
ção das estações e, consequentemente, 
da chegada dos novos passageiros. Se a 
entrega das novas estações atrasa, o go-
verno é obrigado a cobrir o valor previs-
to no contrato para aquele ano, ou seja, 
tem que pagar para a concessionária o 
que os usuários destas novas estações 
pagariam, se eles existissem! Para eles o 
risco é zero: sem as novas estações, ga-
nham do mesmo jeito. Para os usuários, 
o prejuízo é duplo: além de não ter as es-
tações em funcionamento, ainda têm que 
pagar por passageiros inexistentes para 
garantir o lucro do operador privado.

Veja alguns exemplos  
das desastrosas 

privatizações no País:

Foto:  Felipe Dana/Fotos Públicas 

Foto: Vanessa Valerio/A2img 

Foto: Mario Roberto Duran Ortiz/Fotos Públicas 
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Imóveis/Praia Grande
Vendo próximo a praia. Excelentes condições de pagamen-
to. Tratar com Bianchi, fones: (13) 97422-9960/(11) 971619, 
por Whatsaap ou envie e-mail para administrador.bian-
chi@gmail.com.br.

Limpeza de Estofados
A Inova Clean é uma empresa especializada em limpeza, 
higienização e impermeabilização de sofás, cadeiras, esto-
fados de carros, colchões e poltronas. Condições diferen-
ciadas para os metroviários. Desconto de 10% a vista ou em 
até 3X nos cartões de crédito. Solicite um orçamento. Con-
tato fones: 2337-3940/98099-9764 (WhatsApp)/98358-4354 
(WhatsApp) ou contato@inovacleansp.com

Apartamento/São Vicente
Vendo com 3 dormitórios, 1 vaga, churrasqueira, condo-
mínio: R$ 180, IPTU: R$ 160. Próximo da praia. R$ 280 mil. 
Tratar Valmir Sousa, fone: (13) 99126-4403.

Apartamento
Vendo um apartamento de 2 dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro. No 9º andar com armários nos quartos, na cozi-
nha e com uma vaga de garagem demarcada. Rua Heitor 
Peixoto, n°.725, bloco B, Vila Monumento. Valor: R$ 357 
mil. Tratar com Gilberto, fones: 2769-1683/9968-14850.

Vendo Apartamento no Ipiranga
62 m², 2 vagas de garagem com manobrista, 2 sacadas. Re-
pleto de armários nos dormitórios, cozinha e banheiro. La-
zer total. Conservadíssimo. Próximo a SAC e AIP, em frente 
ao Fórum do Ipiranga. Rua Agostinho Gomes - 8º andar. 
R$ 490 mil. Tratar com Márcia Grego, fones:  99576-2680 
(Claro) (WhatsApp).

Materiais gráfi cos
Faça cartões de visita, folhetos e convites com qualidade 
de gráfi ca. Realizo criação e impressão com preço justo. 
Saiba mais em: facebook.com/biafumagallidesigner ou 
fone: 98764-3103 (WhatsApp).

Pensou em box?
Leste Box. Vidros comuns, vidros temperados, tampas, 
kit box, espelhos, ferragens em geral. Preços especiais 
para metroviários. Tratar com Vanderley, fones: 3297-
5138/3297-5178/3297-5142/3297-5188 ou contato@leste-
box.com.br. Av. Mateo Bei Nº 1269, São Mateus. 

Catalisadores Novos
Vendo todo tipo de catalisadores novos. Um ano de garan-
tia. Entrego em toda São Paulo. É só ligar passar o ano, o 
modelo e o motor do carro que eu entrego. Tratar com José 
Francisco Rosa, fone:  3384-3484 / 97281-2443 (WhatsApp).

Portões e reformas em geral
Portões, grades, escadas e reformas gerais. Material 100% 
galvanizado. Produtos com garantia. Forma de pagamen-
to: dinheiro, cartão, cheque. No pagamento a vista o me-
troviário paga após a instalação do portão. Tratar com 
Barbosa, fone: 94713-7979 ou barsa.jcb@gmail.com

Civic Sedan LXR
Vendo ano 2014, 2.0, fl exone, 16v, automático, 4 portas, 
cinza barium. Baixa quilometragem. Ótimo estado. Códi-
go: FIPE 014074-0. Único dono. Tratar com Abenones, fo-
nes: 95377-3307 (Tim)/996021163 (Vivo).

BMW
Vendo. F 650 CS, 2002, laranja. Baixa quilometragem. Có-
digo FIPE 803019-7. Segundo dono. Tratar com Abenones, 
fones: 95377-3307 (Tim)/996021163 (Vivo).

Turismo Serra Negra – Hotel Fazenda
Situado na Serra da Mantiqueira, o chalé Hotel Fazenda 
Akropolis é o local ideal para a família. Desconto para 
metroviários de 10%. Arvorismo, tirolesa, paredão, sauna, 
piscina aquecida, monitores para criançada, sala de jogos, 
quadras, trilhas, cavalo, restaurante e muito mais. Des-
conto de 10% sobre as tarifas balcão para metroviários. 
Contatos com André, fones: (19) 3942-9900/3892-3972/(19) 
99953-9900 (WhatsApp). Acesse: www.akropolis.com.br

Alugo Casa
2 dormitórios, uma vaga. Próxima à Av. Júlio Buono (ponto 
da pipoca), na Vila Gustavo. Ótima localização. Comércio e 
metrô próximos. Interessados entrar em contato com Car-
los, fone: 94743-0944 ou Greice fone: 97692-9922.

Biscuit
Peças moldadas, lembrancinha, topo de bolo e locação de 
decoração para festa infantil. Desconto de 10% para me-
troviários e amigos. Faça um orçamento sem compromis-
so. Tratar com Ivone, fones: 5612-7321 / 97600-0944 (Claro) 
ou ivonebiscuit@ig.com.br. Acesse: www.elo7.com.br/
Ivone Biscuit. 

Vendo Honda Civic
Ano 99. Documentos, mecânica, câmbio, tudo ok! R$ 11 
mil. Tratar com Orlando, fones: 99512-5323 (Vivo)/97988-
4416 (OI)(WhatsApp).

Vendo Apartamento
3 dormitórios, copa/cozinha, sala, sacada, 4º andar. Dormi-
tórios e copa com armários embutidos. Salão de festa, pis-
cina, churrasqueira, sala de vídeo, salão de jogos, quadra, 
portaria 24 horas, 2 vagas. 5 minutos da estação do metrô 
Vila Matilde.  R$ 380 mil. Aceito fi nanciamento. Tratar 
com Reginaldo, fone: 99278-9673/992789673 (Tim).

Vendo Honda Fit
Completo, ano 2008, automático, prata, gasolina. Único 
dono. 65 mil km. Tratar com João, fone: 98332-7159.

Vendo sobrado
A 800 m da estação do metrô Jardim São Paulo. 3 suítes, 
escritório, cozinha (todos com armários embutidos). Sala, 
lavabo, dispensa, churrasqueira, edícula, garagem para 
3 autos. Terreno 156m² (área construída: 183m²). R$ 695 
mil. Aceito fi nanciamento (FGTS). Tratar com João, fone: 
98332-7159.

Consórcio Porto Seguro
A Porto Seguro oferece o Plano Redutor: parcelas reduzi-
das de 30% até a contemplação. Prazo 200 meses. Crédito 
de R$ 250 mil, parcela R$ 1.169,67 e crédito de R$ 500 mil 
- parcela R$ 2.339,33, até a contemplação. A menor taxa 
do mercado 0,09% ao ano. Quite o saldo devedor de seu 
fi nanciamento e empreendimento conosco. Entre em con-
tato com Cida, fone: 97958-2041 (WhatsApp).

Classifi cadosCampeonato de Futebol de Campo 2017

No dia 30 de setembro, às 9h, vai acon-
tecer o torneio de truco no Sindicato. Os 
interessados em participar devem formar 
trios, podendo ser compostos por ao menos 
um metroviários sindicalizado.

O terceiro lugar fi cou com o time  
MTV/REN, que ganhou da equi-
pe PIT por 2 a 1. Além das pre-

miações às equipes vencedoras, os 
principais destaques também foram 
homenageados. Alexandre Luvisot-
to (Lokomotiva) foi o artilheiro do 
campeonato marcando 12 gols, o Léo  
(Bons de Copo) fi cou com a melhor 
defesa e a premiação por Fair Play 
fi cou com o Código Verde.

A competição teve início no dia 
27/5. Neste ano 11 times participaram 
das disputas que teve intensa fase de 
classifi cação, das quartas, semifi nais 
até a grande fi nal. 

As equipes do Brascelona, Bons 
de Copo, Ilha Carniceiros, OPS/JAB, 
PIT, MTV/REN, Real Greme, Lokomoti-
va, Calabouço, Dynamo e Código Ver-
de fi zeram neste ano mais uma gran-
de competição, unindo a categoria 
metroviária e estimulando práticas 
esportivas. Parabéns a todos que 
participaram!

Bons de Copo é o campeão

Campeonato de Truco no Sindicato

A equipe do Bons de Copo se consagrou a 
grande campeã do Campeonato de Futebol 
de Campo 2017 do Sindicato. Em uma partida 
emocionante, o time venceu por 4 a 0 o 
Lokomotiva, vice-campeão desta edição na 
fi nal que aconteceu no dia 5 de agosto

As inscrições estão abertas e vão até 
1º de setembro para participar do cam-
peonato de Futebol de Salão do Sindica-
to 2017. A competição vai começar em 
setembro, na quadra do Sindicato. 

Acompanhe as notícias sobre a com-
petição nos materiais ou através do site 
e app do Sindicato.

Torneio de Futsal começa em setembro. Inscreva-se!
Campeonato Master de Futebol de Campo

O torneio de futebol de campo para 
veterenos terá início em setembro e 
ocorrerá no campo do PIT. A idade mínima 
para participar é 45 anos. As inscrições já 
estão abertas e vão até dia 26/8. Entre em 
contato com a Secretaria de Esportes, 
Lazer e Cultura e participe!

Para realizar a inscrição basta entrar em con-
tato com Marcelo, da Secretaria de Esportes, 
Lazer e Cultura pessoalmente ou através do 
fone: 2095-3607. As inscrições vão até 22/9, a 
taxa é de R$ 20 por participante.

Fotos: arquivo/Sindicato

Acima: Lokomotiva, vice-campeão. Abaixo:  terceiro colocado time MTV/REN


