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Metroviários elegem 
nova diretoria

A eleição ocorreu 
de 8 a 13 de 
setembro, quando 

a categoria votou para 
definir a gestão 2019-
2022 do Sindicato, 
que será composta 
proporcionalmente 
por todas as chapas 
conforme o resultado 
eleitoral. A apuração 
começou por volta das 
20h30 da sexta (13/9) e 
durou cerca de 4h. Todo 
o processo ocorreu de 
maneira organizada e 
transparente.

O resultado final das 
eleições do Sindicato 
foi: Chapa 1 – Unidade 
Metroviária teve 1.887 
(45,72%) dos votos, a 
Chapa 2 – Experiência e 
Renovação – Organizar 
a base e colocar o 
Sindicato de volta 
nos trilhos 1.003 votos 
(24,30%), a Chapa 3 

– Juntos Somos Mais 
Fortes 944 (22,87%) e a 
Chapa 4 – Nossa Classe 
– Metroviários 293 votos 
(7,10%). 

Dos 5.876 
metroviários aptos, 
4.377 trabalhadores 
votaram nas 134 
urnas disponíveis. A 
participação atingiu 
um patamar de 74,4% 
dos votos válidos. 88 
deixaram a cédula em 
branco e 162 anularam o 
voto. Confira na página 
3 mais informações da 
apuração.  

A expressiva 
participação da categoria 
fortalece a entidade e 
mostra a disposição 
para as lutas do próximo 
período. Parabéns a 
todos que contribuem 
para a construção de 
um Sindicato forte, 
democrático e combativo!

Confi rmando 
a tradição de 
democracia e 

organização, os 
trabalhadores 

participaram 
massivamente na 

escolha da gestão 
do Sindicato para 

os próximos 3 
anos. As chapas 

1, 2 e 3 elegeram 
os coordenadores 

gerais, que serão os 
companheiros Wagner 

Fajardo, Altino de 
Melo Prazeres Jr. e 

Camila Lisboa 

Foto: Paulo Iannone/Sindicato

A nomeação aos cargos da Diretoria Executiva 
e Conselho Fiscal da entidade seguirá a 
proporcionalidade qualifi cada com base na quantidade 
de votos percentual que cada chapa conquistou, 
conforme determina o estatuto do Sindicato. 

Veja na pág. 3 os 66 representantes indicados. 
No próximo material do Sindicato divulgaremos 
os nomes dos responsáveis pelas Secretarias.  A 
nova gestão tomará posse no dia 6/11.

Diretoria terá composição 
proporcional

O Acordo de Jornada de Trabalho vence em novembro e os 
trabalhadores precisam se mobilizar para garantir a renovação. No 
último período a empresa realizou ataques a escalas e ameaça retirar 
direitos. Foi defi nido um calendário com reuniões nos dias 9/10, 16/10 e 
23/10 entre o Metrô e o Sindicato.

Participe da reunião no Sindicato no dia 10/10, às 
10h30 e 15h30, para a escolha de uma Comissão que
vai debater e aprovar os rumos dessa batalha. 

Categoria deve lutar em 
defesa do Acordo de Jornada
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Estampas Personalizadas
Personalizamos camisetas, chinelos, copos Long 
Drink, azulejo, quebra-cabeça, canecas, lembran-
cinhas para eventos, brindes, kit família e muito 
mais! Escolha seu tema. Consulte nossos preços! 
Entre em contato conosco através do nosso fone: 
99168-5236, (WhatsApp) ou pelo e-mail vyestam-
pas@gmail.com

Serviços Contábeis
Abertura, encerramento, regularização, MEI, 
LTDA-ME, declaração de IR PF/UBER. Tratar no 
fone: 99278-6354.

Berçário e Educação Infantil 
La Vida - Escola com Shantala, ofurô, balé, aula de 
música, informática, judô e proposta pedagógica 
totalmente inovadora. Contatos:  2914-5507/93066-
0659. Praça das Corridas, 26 - Moinho Velho - pró-
ximo a estação do Metrô Sacomã. E-mail: lavidaes-
cola@gmail.com. Acesse: http://www.escolalavida.
com

Vendo/Alugo 
Apartamento de 2 dormitórios com varanda, sala 
e cozinha (todos com armários planejados). A 800 
metros da estação do metrô e shopping Tucuruvi. 
Possui 50 m² e 2 vagas de garagem + 1 vaga circu-
lante para moto. Prédio novo (7 anos). Condomínio 
com portaria 24h e sistema de biometria, 2 Sub 
Solos de Garagens e abertura dos portões com con-
troles individuais, salão de festas/churrasqueira 
grande, área de convivência com mesa de sinuca e 
pingue-pongue, brinquedoteca, academia e quadra 
poliesportiva. Todas as áreas comuns já equipadas. 
Valor do condomínio = R$ 378,41. Interessados en-
trar em contato pelo WhatsApp: 95861-9201

Apartamento
Vendo de 45 m² entre a estação do metrô Brigadei-
ro e o Parque do Ibirapuera. Rua Manoel da Nóbre-
ga. Contato com Sueli, fone: 99989-4513.

Apartamento
Vendo ou alugo. Aluguel de R$ 2.500, com condomí-
nio incluso. 2 dormitórios, 1 suíte, 72 m², 2 vagas na 
garagem, face norte no 11º andar. Prédio com 12 an-
dares, com 2 piscinas, 2 salões de festas, academia, 
salão de jogos e quadra tamanho oficial. Quitado. 
Condomínio de R$ 675 e IPTU de R$ 1.000. Valor: R$ 
430 mil. Local: Av. General Leite de Castro, 200, apto. 
114, edifício Pinheiro, Jardim Santa Cruz, Sacomã. 
Vendo à parte geladeira, mesa de vidro, 6 cadeiras. 
Tratar com José Francisco Rosa, fone: 3384-3484.

Casa
Próxima da praia, com 2 quartos, sala, cozinha, 
banheiro, garagem coberta (2 vagas). Próximo à 
plataforma de pesca. Água e esgoto. Aceita finan-
ciamento e proposta. Valor: R$ 230 mil. Tratar com 
Saimon Baptista, fone:  97249-4529. 

Apartamento/Praia Grande
Vendo ou alugo apartamento na Praia Grande, Ci-
dade Ocian, por temporada ou por contrato. A uma 
quadra da praia. Um dormitório, sala, cozinha, ba-
nheiro, lavanderia e uma vaga na garagem. Falar 
com Marcelo Luís, fone: 98773-5603/97693-3910.

Mel e derivados
Vendo mel puro, própolis, geleia real própolis e pro-
dutos apícolas em geral. Tratar com José Costa, esca-
la A, em Jabaquara ou pelos fones: 2964-9563/97370-
5644/99397-5374.

Casa de repouso
Casa de Repouso Sagrado Coração em Osasco. Vagas 
abertas para senhores e senhoras. Tratar com Regi-
na, fone: 3685-0728.

Seguro Auto
O melhor preço nas principais seguradoras. Con-
sulte. Falar com Paulo no fone: 99323-7388.

NG  Seguros
Corretora de Seguros que atendia na sede do Sin-
dicato continua atendendo os metroviários, fami-
liares e amigos. Fazemos seguro e consórcio para 
autos, imóveis. Seguro viagens e financiamentos. 
Consulte-nos! Faça uma cotação. Atendemos na 
Regional da Porto Seguro - Vila Maria, falar com a 
Neide ou Luciana,  fones: 2093-6607  ou 99876-0888 
(WhatsApp).

Dedetização
Prestamos serviços de dedetização, descupini-
zação e desratização em geral. Atendemos toda 
grande São Paulo (interior e litoral). Preços espe-
ciais para metroviários. Tratar com Lúcio, fones: 
(11) 99828-1217 ou (19) 3825-0706 ou (19) 99652-
8120 (WhatsApp).

Decoração em gesso
Executamos qualquer serviço que pertença a gesso 
ou forro, liso ou decorado. Especializado em mol-
duras. Tratar com Renato, fones: 99212-0611/5621-
9202.

Bolo Fantástico
Bolos e doces personalizados, panetones e chocoto-
nes recheados e decorados, pães de mel entre ou-
tros. Experimente os sabores especiais e tradicio-
nais. Produção de deliciosas lembrancinhas para 
eventos em geral. Entre em contato com Geane 
pelo fone: 94714-2087 (WhatsApp) ou também pelo 
instagram @bolofantastico. 

Esporte

Classifi cados

Os compromissos e desafi os para 
a nova diretoria do Sindicato

A eleição 
para a 
diretoria do 
Sindicato 
dos 
Metroviá-
rios, de 
8 a 13 de 
setembro, 

foi uma etapa importante 
para a nossa categoria. Mais 
de 4.300 trabalhadores do 
Metrô foram às urnas – uma 
expressiva participação que 
fortalece a direção e pelos 
resultados (Chapa 1 – 45,7%, 
Chapa 2 – 24,3%, Chapa 3 – 
22,9% e Chapa 4 – 7,1%) deixa 
claros os rumos desejados pelos 
metroviários. Alguns desses 
rumos são prioridades para 
agora!

Renovar o 
Acordo de Jornada!

Um dos principais feitos 
do Sindicato na última gestão 
(2016-2019) foi o Acordo 
de Jornada, que garante 
vários direitos: a meia-hora 
remunerada de refeição, 
a hora extra programada 
noturna nos tráfegos das 
Linhas 1 e 3, as jornadas 

noturnas da Manutenção 
com no máximo 7 horas e as 
escalas 4x2x4 (Operação) e 
6x1x3x4 (Restabelecimento), 
entre outros. Mas, como tem 
duração de dois anos, o Acordo 
de Jornada vence em novembro 
e precisa ser renovado. 
Precisamos organizar desde já 
nossa luta para renovar esse 
acordo na íntegra e preservar 
todas as conquistas.

Não podemos dar trégua aos 
governos Doria e Bolsonaro!
Bolsonaro e Doria tentam 
mostrar suas diferenças – mas, 
na prática, nenhum deles está 
ao lado dos trabalhadores. 
Os dois governos (o federal e 
o estadual) investem pesado 
em privatizações, arrochos 
salariais e retirada de direitos. 
Os metroviários precisam 
se unir não apenas entre si – 
mas também buscar aliados 
para lutar contra retrocessos, 
como a privatização do Metrô 
e os ataques aos direitos 
trabalhistas. 

A categoria quer o 
fi m do colegiado!

A vitória da Chapa 
1 – Unidade Metroviária 

confirmou (ainda mais!) que 
os metroviários não querem 
mais a direção colegiada com 3 
coordenadores gerais. Para isso, 
temos de retomar o modelo que 
sempre funcionou no Sindicato, 
com presidência, vice-
presidência e secretaria geral. 
Assim que a nova diretoria 
tomar posse, vamos propor a 
realização do plebiscito para 
ouvir a categoria no local do 
trabalho e definir o melhor 
rumo para a direção do 
Sindicato.

Além destes importantes 
desafios, a nova diretoria tem 
que continuar a luta contra a 
reestruturação da GMT, contra 
o assédio e a pressão no OPS e 
OPE, contra a terceirização das 
bilheterias e pela contratação 
de mais funcionários. Com 
muita unidade e amplitude, 
com luta e responsabilidade, 
a direção eleita tem a tarefa 
de dialogar com a categoria, 
organizar as mobilizações, 
enfrentar os problemas e 
construir novas vitórias. 

Wagner Fajardo, 
coordenador do Sindicato

Opinião

Melhores no Campeonato 
disputam torneios

Taça Che Guevara e Marielle Franco

Os 8 melhores classifi cados nos Campeo-
natos de Futsal masculino e feminino deste ano 
participarão das Taças Che Guevara e Marielle 
Franco de Futsal do Sindicato. As competições 
ocorrerão entre os dias 5 e 26 de outubro.

No dia 23/9 foi realizado o sorteio para a de-
fi nição das disputas que já começam nas oita-
vas de fi nal da Taça Che Guevara. Conforme o 
regulamento os quatro melhores colocados no 
Campeonato puderam escolher os horários dos 
jogos no dia 5/10. 

Confi ra o calendário:

Sábado – 5/10 

Taça Che Guevara
9h: Real Metrô x L4
10h: Ilha Carniceiros x Burlas Jrs.
11h: Bons de Copo x Brascelona
16h: Código Verde x Locomotiva

O torneio feminino ainda terá essa defini-
ção e seu calendário será divulgado em breve.

Os confrontos das semifinais, com os 
vencedores da primeira etapa, serão nova-
mente sorteados e acontecerão em 12/10 e 
a grande final será no dia 26/10. Participe e 
apoie as competições esportivas e culturais 
do Sindicato!
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Eleição democrática 
fortalece o Sindicato

Veja aqui a quantidade de votos por área que cada uma 
das chapas recebeu. O mapa completo da apuração está 
disponível no site http://www.metroviarios.org.br

Confi ra os 66 metroviários que 
farão parte da nova diretoria
A nova diretoria tem 26 representantes da 
Manutenção e Logística, 34 da Operação e 6 da 
Administração/Aposentadoria/Obras. 

Fotos: Paulo Iannone/Sindicato

Área Chapa 
1

Chapa 
2

Chapa 
3

Chapa 
4

Branco Nulo Total

Tráfego Linha 1 91 79 71 36 5 15 297

Tráfego Linha 2 48 46 70 8 9 10 191

Tráfego Linha 3 58 57 134 16 9 21 295

Estação/Segurança – Linha1 239 192 57 75 14 28 605

Estação/Segurança – Linha 2 170 111 14 21 10 5 331

Estação/Segurança – Linha 3 362 163 112 34 17 28 716

Estação/Segurança/ 
Tráfego – Linha

74 28 22 43 6 4 177

CCO 36 40 56 7 1 3 143

Administração 72 23 47 1 1 5 149

Obras 31 4 35 1 0 1 72

Manutenção Linhas 205 103 54 16 8 9 395

Manutenção Pátio Oratório 57 30 31 6 0 3 127

Manutenção Pátio Jabaquara 195 79 183 30 5 15 507

Manutenção Pátio Itaquera 218 35 48 8 3 15 327

Sede do Sindicato 31 13 10 1 0 0 55

MANUTENÇÃO e LOGÍSTICA:
CHAPA 1: Wagner Fajardo Pereira; Adilson José de Arruda; 

Aparecido José da Silva;  Armando Ramos Norberto; José 
Vanderlei da Silva; Luciana Benute Riekmann; Marinésio 
de Jesus Sutério; Nailton Alves dos Santos; Pedro Alessandro 
Freitas Lourenço; Pedro Augustinelli Filho; Reginaldo Ribei-
ro; Salaciel Fabrício Vilela; Sérgio Silveira Espinosa. 

CHAPA 2: Antonio Carlos Monteiro; César Felipe Oshiro; Luiz 
Fernando Assis Correia; José A. Roldan Rodrigues.

CHAPA 3: Agnaldo Lima Felipe; André Soares Inocêncio; An-
tonio Takahashi; Eduardo Duarte de Assis; Eduardo Alvarez; 
Sérgio Renato S. Magalhães; Wilson Clemente de Souza.

CHAPA 4: Claudomiro Pontani; Francielton Bananeira Reis.

OPERAÇÃO:
CHAPA 1: Flávio Montesinos Godói; Almir de Castro; César 

Amaral Teixeira; Diego Guimarães Pereira; Diná Gomes da 
Silva; Efraim Gomes de Almeida Júnior; Elaine Damásio de 
Alencar Pereira; Hélio Mendes da Silva; Ida Maria Marconato 
dos Santos;  Marcos de Abreu Freire;  Milene Gonçalves Dias; 
Rodrigo Dell´Amonica Kobori; Silvio Teixeira Alecrim; Vini-
cius Silva Morgado. 

CHAPA 2: Altino de Melo Prazeres Jr; Ana C. Borguin Eustá-
quio; Camilo Henrique F. Martins; Diego Weidemann R. Vi-
tello; Maria Clara Pereira Soares; Messias Justino dos Santos; 
Narciso Fernandes Soares; Priscila Guedes da Silva; Raimun-
do B. C. Almeida Filho; Ronaldo Campos Oliveira. 

CHAPA 3: Camila Ribeiro Duarte Lisboa; Daniela de Matos 
Lima; Edgard Balestro; Gilberto Alves de Almeida; Gustavo 
Ubatã A. C. de Matos; Josiane Lucas Bezerra; Ricardo Senese.

CHAPA 4: Rodrigo Thiago de Souza; Fernanda Peluci Reinho-
lez; Marília Cristina Ferreira. 

ADMINISTRAÇÃO/APOSENTADOS/OBRAS:
CHAPA 1: Onofre Gonçalves de Jesus; Elizabete Nicolina da Sil-

va; Tânia Machado Cândia.
CHAPA 2: Daniel Ricardo R. Santos; José Carlos dos Santos.
CHAPA 3: Francisco Duarte Reis.

Momentos da apuração dos votos, a comissão eleitoral e, em destaque, os três coordenadores eleitos: Wagner Fajardo, Altino  Prazeres e Camila Lisboa 
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Cotidiano

Vote nos candidatos que 
representem os trabalhadores

Sindicato dos Trabalhadores em Empresas 
de Transportes Metroviários e em Empresas 
Operadoras de Veículos Leves sobre Trilhos  no 
Estado de São Paulo.
Sede: R. Serra do Japi, 31 – Tatuapé 
CEP 03309-000 – São Paulo – SP
Fone: 2095-3600 / Fax: 2098-3233. 
E-mail: imprensa@metroviarios-sp.org.br 

Diretor Responsável: Elaine Damásio e 
Francisco Duarte Reis. 

Redação e Revisão: Rogério Malaquias, MTb. 
21.307-SP e Paulo Iannone, MTb 66.749-SP.  
Arte: Maria Figaro,  MTb 25.888-SP
Projeto Gráfi co: Magnesio Design
Impressão: Gráfi ca Forma Certa 
Tiragem: 6 mil exemplares.

Expediente

www.metroviarios.org.br

As eleições para o Conselho Deliberativo e Fiscal do 
Metrus acontecem de 23/9 a 6/10. Para votar, o metroviário 
precisa acessar o link da eleição no e-mail corporativo, 
inserir o CPF e retirar a senha. Com ela poderá votar pela 
internet (no site do Metrus), pelo aplicativo ou telefone.

O déficit nas contas ameaça o Plano de Saúde dos 
aposentados, assim cada dia mais a categoria teme os 
possíveis rumos do Metrus. O Fundo de Subsídio ao 
Aposentado (FSA), bancado pelos metroviários da ativa, 
tem sido insuficiente para cobrir as despesas e o Metrô não 
contribui para o subsídio. 

A assembleia de 22/6/2017 da categoria decidiu 
que nenhum Conselheiro deve receber remuneração 
do Metrus. O Sindicato apoia apenas os candidatos que 
concordem com essa deliberação dos metroviários. 

É fundamental a participação dos trabalhadores na 
gestão do Conselho Deliberativo e  Fiscal do Metrus. Vote 
nos candidatos comprometidos com a categoria e na defesa 
dos direitos! 

Eleições do Metrus

Metrus acontecem de 23/9 a 6/10. Para votar, o metroviário 
precisa acessar o link da eleição no e-mail corporativo, 
inserir o CPF e retirar a senha. Com ela poderá votar pela 
internet (no site do Metrus), pelo aplicativo ou telefone.

aposentados, assim cada dia mais a categoria teme os 
possíveis rumos do Metrus. O Fundo de Subsídio ao 
Aposentado (FSA), bancado pelos metroviários da ativa, 
tem sido insuficiente para cobrir as despesas e o Metrô não 
contribui para o subsídio. 

que nenhum Conselheiro deve receber remuneração 
do Metrus. O Sindicato apoia apenas os candidatos que 
concordem com essa deliberação dos metroviários. 

gestão do Conselho Deliberativo e  Fiscal do Metrus. Vote 
nos candidatos comprometidos com a categoria e na defesa 
dos direitos! 

O processo eleitoral da Comissão Interna 
para Prevenção de Acidentes (CIPA) do 
Metrô ocorre de 30/9 a 8/10. Nessa data os 
trabalhadores escolherão os representantes 
nas CIPAs para a gestão 2019/2020.

O Sindicato apoiou os trabalhadores com a 
elaboração de materiais de divulgação, no intuito 
de fortalecer a atuação dos trabalhadores 
na CIPA. Participe e eleja candidatos que 
defendem e cuidam da saúde e segurança dos 
trabalhadores.

Eleição das CIPAs vai escolher 
gestão 2019/20

Um funcionário da esta-
ção Sé do metrô foi esfa-
queado na madrugada 

de 13/9. O OTM1 Rodrigo Oli-
veira foi atacado quando um 
morador em situação de rua 
tentava entrar no transpor-
te sem pagar a passagem. Por 
pouco Rodrigo não foi morto 
no local de trabalho.

No dia 26/9, às 22h34, na 
estação Ana Rosa, aconteceu 
mais um caso de violência. Um 
homem pediu para entrar na 
estação sem pagar. Após o pe-
dido ser negado por um fun-
cionário da estação, o homem 
ficou bastante irritado. A se-
gurança foi acionada e o ASM1 
Iran Silva teve sua mão machu-
cada. 

Os casos de violência 
contra funcionários têm sido 
cada vez mais frequentes e 
assustam toda a categoria. O 

Sindicato têm feito constantes 
denúncias apontando a falta 
no quadro de funcionários, 
pois avalia que isto facilita os 
casos de agressões aos metro-
viários.

O alto índice de desempre-
go, do desalento, da piora das 
condições de trabalho e o cres-
cimento da miséria refletem 
diretamente no caos social que 
vivemos hoje. A responsabili-
dade é dos governos, que de-
vem atuar para resolver estes 
problemas.

O Sindicato exige mais se-
gurança para os trabalhadores 
e usuários do transporte. Há 
tempos denunciamos os casos 
e defendemos estratégias e me-
lhores condições para os fun-
cionários em suas funções. So-
licitamos uma reunião urgente 
com a empresa para reivindi-
car soluções emergenciais.

Metroviários sofrem 
com falta de segurança

ASMs fazem parto
Na segunda-feira (30/9), por volta das 10h, 
alguns usuários da estação Sé pediram 
ajuda aos metroviários. Uma mulher grá-
vida, moradora de rua, estava no sanitário 
da estação em trabalho de parto. As ASMs 
Sidnéia Aparecida, Marina Freitas, Cinthia 
Roberta e o Agente de Segurança Ivan Spezi 
foram imediatamente ao local e realizaram 
o parto com sucesso. A mãe e o filho (nasceu 
com sete meses) passam bem. Parabéns à 
equipe da estação Sé do Metrô.

FGTS
O Sindicato entrou com ação para correção 
dos índices de reajuste do FGTS, com vali-
dade para todos os associados. Estamos 
aguardando o julgamento do recurso nos 
tribunais superiores em Brasília. Quando 
tivermos novas informações, comunicare-
mos a categoria.

Consciência Negra
Na semana de 17 a 22 de novembro 
realizaremos a Semana da Consciência 
Negra no nosso Sindicato. Na segunda, dia 
7/10, às 18h, realizaremos uma reunião 
da comissão para organizar este evento.
Você que participa de alguma atividade 
cultural, social ou política relacionadas a 
luta dos negros e negras participe ou entre 
em contato com Wilsão, fone: 98953-6894, 
Carlão, fone: 99741-1160 ou Amaral, fone: 
99279-6514.

Colônia na Praia Grande
O Sindicato estabeleceu convênio com a Co-
lônia da Férias dos Metalúrgicos de Santo 
André e Mauá. Ela está localizada na Praia 
Grande, a 50 minutos de São Paulo, e conta 
com apartamentos nupciais ou para até 6 
pessoas com banheiro individual, duas tre-
liches, ventilador de teto e televisão. Há ain-
da lanchonete, salão de jogos, restaurante 
self-service, piscina infantil e para adultos, 
e vestiários. Tel.: (13) 3494-2995 e whatsapp 
(13) 99792-3440.

Reservas on-line
Agora você pode fazer as reservas para a 
Colônia de Férias do Sindicato pelo portal 
on-line. Para isso basta acessar o link pelo 
endereço https://sindicato.metroviarios-sp.
org.br. Após isso clique em Área do Associa-
do, acessando com o Rg. da Cia., seguindo 
de Departamento de Esportes e, em Colônia 
do Sindicato, clique em Reservar. O sistema 
ainda está em fase de testes e poderá rece-
ber ajustes.  

Festa da Primavera
Com organização das metroviárias do 
‘SóEllas Festiva’, a Festa da Primavera acon-
tecerá no dia 12/10, a partir das 20h, no Sa-
lão de Festas Nice, que fica na Rua João Viêi-
ra Prioste, 74, Vila Carrão. O evento contará 
com a apresentação da banda Metromix, do 
DJ Douglas Ribeiro e participação especial 
da bateria da escola de samba Barroca Zona 
Sul. Terá também jantar com buffet com-
pleto, bebidas não alcoólicas à vontade e 2 
rodadas cortesias de cerveja. Os ingressos 
custam R$ 100 por pessoa e estão à venda 
pelo site www.eventbrite.com.br. Participe!


