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Todos ao ato 
pela PR 100% 
na quinta-feira

Os metroviários 
estão indignados 
com a redução 

da PR. O motivo alegado 
pelo Metrô para a 
diminuição é a pesquisa 
de satisfação do usuário. 
O sufoco por qual passa o 
usuário é devido à falta de 
planejamento do governo 
estadual. 

A falta de investimento 
em novas linhas, estações 
e trens não acompanhou o 
crescimento populacional 
urbano, o que está 
levando ao caos em 
que vivemos. Se o 
metrô ainda funciona 
é devido ao empenho 
dos trabalhadores, fato 
notório e reconhecido 
pela própria empresa.  

A assembleia realizada no dia 7 de 
fevereiro decidiu pela decretação do 
Estado de Greve. Vamos intensifi car 
nossa mobilização e realizar um grande 
Ato Público no dia 16 (quinta-feira), na 
Sé, a partir das 17h, que seguirá até o 
Cidade II.

Também a partir deste dia, vamos 
todos usar o adesivo elaborado para 
demonstrar nossa unidade.  

Somente com muita pressão o 
Metrô pagará a PR integral. É preciso 

mostrar à empresa e ao governador 
Alckmin nossa disposição de luta. 

Não aceitaremos a redução da PR!

Todo mundo usando o adesivo!

Use o adesivo da campanha

Ato na quinta-feira (16/2), às 17h, na Sé!

Também a partir deste dia, vamos Assembleia dia
 23/2. Participe!



PR 100% já!
A última 
campanha 
salarial 
renovou 
o espírito 
de luta e 
unidade dos 

metroviários. Como resultado 
da coerência e fi rmeza nas 
negociações, conseguimos 
respostas tanto para as 
reivindicações dos mais antigos 
quanto as da nova geração de 
metroviários. A expectativa de 
ascensão da categoria elevou 
a bandeira pela equiparação 
salarial e pela igualdade entre 
os trabalhadores. 

Cito como exemplo a luta 
dos Ajudantes de Manutenção, 
que fi caram anos esperando o 
cumprimento das promessas 
que nunca saíam do papel. 
Hoje existe a perspectiva real de 
ascensão, quando concluem os 
cursos de formação do Senai. 

Muitos já consolidaram 
o alicerce para esta grande 
conquista, graças à persistência 
de cada companheiro que não 
desistiu da luta ao longo dos 
anos. Outro exemplo de que 

somente a luta muda a vida é 
a dos CST’s, que bravamente 
superaram as barreiras e 
conquistaram mais de 20% de 
equiparação salarial.

Mas agora temos que 
manter a união e a mobilização 
para cobrar do Metrô e do 
governo estadual uma resposta 
pelo não cumprimento do 
acordo no caso dos ajudantes 
do GLG. 

Conquistamos também 
a movimentação de mais de 
1.300 trabalhadores(as). De 
fato, essas movimentações 
ainda estão aquém do que 
queremos. Ainda existe 
distorção salarial em diversas 
funções e isso só se resolverá 
com a implantação de um 
plano de carreira, que atenda a 
nossa expectativa.

Temos o problema da PR 
2011, o qual está sendo tratado 
na primeira página deste 
Plataforma.

Recentemente, a categoria 
recebeu um novo ataque da 
empresa. É a convocação 
de trabalhadores(as) da 
administração, do GLG e GCC 

para treinamento do chamado 
“plano de contingência”, 
obrigando-os  a furarem uma 
eventual greve no Metrô ou 
na CPTM. Um desrespeito 
à Constituição Federal, que 
garante o direito de greve, e 
também aos códigos de ética 
das profi ssões liberais, além de 
confi gurar em desvio de função 
e em práticas antissindicais. 

Enfi m, a categoria 
metroviária recuperou sua 
tradição nas lutas, mas diante 
da conjuntura e dos novos 
desafi os devemos urgentemente 
inovar no encaminhamento das 
lutas, com plena participação 
da base e unidade com outras 
categorias, pois esta é a única 
mão que temos em nossa “via” 
e o alicerce para sobrevivermos 
com dignidade, respeito e 
determinação dos que fazem 
do Metrô o melhor transporte 
público do País, transportando 
cada vez mais usuários. 
CHEGA DE SUFOCO! PR 
100% Já!

Alexandre Roldan é MTV/
VPN e diretor da Secretaria 
de Esporte, Lazer e Cultura 
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Os metroviários e os novos desafi os
ALei 10.101, de 19 de 

dezembro de 2000, 
regula a participação nos 
resultados como incentivo à 
produtividade, nos termos 
do artigo 7º, inciso XI da 
Constituição.

No seu § 1º, diz que deve 
decorrer da negociação regras 
claras e objetivas quanto à 
fi xação dos direitos podendo 
(hipótese), ser considerado, 
entre outros, os critérios e 
condições, descritos no seu 
item II, programa de metas, 
resultados e prazos, pactuados 
“previamente”.

O Sindicato sempre deixou 
claro que não concordava com 
a estipulação de metas, as quais 
não tem o menor controle, 
como o índice de satisfação 
do usuário, dentre outros, 
impostos pelo governo estadual 
por meio da direção do Metrô.

Também não participou 
nem indicou representante, 
como regula a lei, na elaboração 
de regras claras e objetivas, para 
se chegar a fi xação dos direitos, 
que se refere aos valores.

Agora, a empresa quer 
reduzir o valor oferecido na 
campanha salarial. É preciso 
lembrar que o valor da PR 
foi um importante fator que 
fez com que se chegasse a um 
acordo, sem necessidade de 
greve, fato elogiado pela própria 
direção do Metrô.

Se o usuário expressou 
sua insatisfação nas pesquisas, 
a responsabilidade não 
é do metroviário, cujo 
profi ssionalismo é reconhecido 
publicamente pelo próprio 
presidente da empresa. É por 
culpa da negligência do governo 
estadual em não investir 
devidamente na necessária 
expansão dos parcos 74 Km do 
Metrô, motivo de ininterrupta 
campanha promovida pelo 
Sindicato dos Metroviários 
junto à população.

O aumento da passagem, 
as greves de policiais na Bahia 
e no Rio de Janeiro, o ataque 
ao Pinheirinho, a privatização 
dos aeroportos, sendo o de 
Guarulhos concedido para o 
mesmo consórcio que opera 
o Metrô do RJ, só reforça a 
posição dos governos contra a 
população e os trabalhadores.  

A categoria não aceitará 
passivamente ser prejudicada no 
seu direito à PR 100%, por ter 
consciência do seu esforço para 
atender o contínuo aumento 
da demanda de usuários, hoje 
média de 4,5 milhões por dia.

Alckimin, não se atreva 
a enfi ar a mão no nosso 
bolso, senão arcará com as 
consequências! Metrô, cumpra 
o que prometeu!

Transportamos mais, 
merecemos mais! PR 100% já! 

Sábado Cultural reúne artistas 
metroviários e convidados

Exposição de fotos, artesanato e quadros fi zeram parte do evento

Casa Praia Grande – Caiçara
A uma quadra, pequena, da praia, próxima 
ao posto 11 do bombeiro e dos quiosques 
121 e 122. Acomodações para 10 pessoas, 
mobiliada, sala, cozinha, 2 dormitórios, 
sendo 1 com suíte, edícula e garagem 
coberta p/ 2 carros. Diária:  R$ 350,00. Tratar 
com Amélia, fones: 4232-3841/9234-9309.

Apartamento na Praia Grande
Alugo para fi nais de semana temporadas 
e ferias. Próximo da praia. Acomodações 
para até 6 pessoas. Tratar com Gilmar, fones: 
2982-2600/7990-9609.

Apartamento na Praia Grande
Alugo na praia de Guilhermina, altura do 
quiosque 35, para fi ns de semana e/ou 
feriados prolongados. Tratar com Jane 
Morucci (GBU esc. G), OTM I GBU, escala G, 
fones: 36101/36111/9311-6296.

Casa na praia
Vende-se casa em Itanhaém com: 2 dormi-
tórios (sendo 1 suíte), 1 banheiro social, sala 
e cozinha americana, garagem com vaga 
para 2 carros, quintal grande nos fundos, 
em faze de acabamento. Valor: 70 mil. Tratar 
com Lucas, fone:  (11) 6536-2090 ou Maria, 
fone: (11) 2484-3914.

Barco
 Alugo barco para pesca e/ou passeio no li-
toral norte (saída de Caraguatatuba).Capa-
cidade de até 7 pessoas. Preço a combinar, 
desconto especial para metroviários. Tratar 
com Rogério (cunhado do OTM ll -TRAF. 
Mário Roberto). Fone: (12) 8215 4366 (TIM).

Mel
Vendo mel puro, pomada de apitoxina, 
própolis, geléia real e produtos apícolas 
em geral.Tratar com José Costa na estação 
Vergueiro, ramal: 15800 ou pelos fones: 
2964-9563/7370-5644/8734-0885.

Itanhaém
Alugo sobrado ara temporada, fi nais de 
semana e feriado, acomodação para 10 
pessoas 200 metros da praia, 2qtos sendo 
1 suite, sala , cozinha , banheiro, garagem 
coberta e churrasqueira. Comércio próximo 
da residência. Tratar com Sérgio Abdalla, 
fones: 9504-8683/6442-6487/5759-5717 
29476729

Temporada
Alugo apartamento na Praia Grande, Vila 
Tupy, em frente ao mar. Tratar com Waltinho, 
fones: 6803-3954/2304-3617/9393-6193 

Festa Cenário/Festas Infantis
A Festa Cenário oferece um novo concei-
to em decoração de festas infantis com 
decorações modernas e personalizadas. 
Montamos e desmontamos os cenários 
sem custo adicional. Possuímos salão e 
buffet com preços especiais. Facilitamos 
o pagamento. Visite: www.festacenario.
com e veja nosso trabalho. Informações 
nos fones: 8117-7771/7979-6943.

Páginas na Internet
Montagem, hospedagem e gestão de loja 
virtual e site empresarial. Tratar com Isaac 
Souza, auxiliar administrativo, fones: 2555-
2383/9154-4506.

Eletricista residencial
Prestação de serviços elétricos residenciais. 
Eu, Ricardo Dias, demitido na greve de 2007, 
estou no momento trabalhando como 
eletricista residencial e oferecendo meus 
serviços a quem interessar. Agradeço a 
todos que me derem a preferência. Contato 
nos fones: 2433-2176/6062-4428.

Depiladora
Faço depilação com cera quente com os 
produtos da Depil Bella. Estamos com 
pacotes de promoções para metroviárias. 
Agende seu horário nos fones: 2584-2100 
ou 8080-7133, falar com Josefa.

Produtos Tupperware
Vendo produtos Tupperware. Entre no 
site da mesma e faça seu pedido com 
Lindalva, revendedora autorizada, nos 
fones: 7993-5427.

Música, poesia, pintura, fotografi a, artes 
plásticas... O Sábado Cultural, realizado no 
dia 4 de fevereiro, contou com a apresentação 
de várias expressões artísticas. O evento rolou 
das 10h às 18h, na sede do Sindicato e foi 
organizado pelo metroviário Wilson Clemente 
de Souza, que também é designer e artista 
plástico. 

Wilson é Mecânico de Manutenção e 
trabalha no Pátio Jabaquara há seis anos. Ele 
apresentou vários quadros de sua autoria 
com o tema Beleza Negra. Wilson também 
começou a ministrar aulas de artesanato e 
pintura no sábado. Todo primeiro sábado 
de cada mês, a partir das 15h, ele dará 
continuidade às aulas. A próxima data é, 
portanto, 3 de março.

Outros metroviários também mostraram 
seus talentos no Sábado Cultural. O fotógrafo 
Gilberto Sansão Borges, que é diretor do nosso 

Sindicato, teve várias de suas fotos expostas. 
Luiz Nunes, Ofi cial de Manutenção Civil 
no Pátio Capão Redondo, apresentou a sua 
“arte na caçamba”. Ele aproveita os materiais 
colocados na caçamba do pátio (madeira, 
ferro PVC, entre outros) e os aproveita em 
suas instalações. 

Já Sérgio Renato da Silva Magalhães, o 
Sérgio Carioca, vice-presidente do Sindicato, 
leu alguns de seus poemas, publicados no 
livro Marina. Quem também recitou alguns 
poemas foi Adalberto Akira Yamasaki, 
supervisor da área de Lazer do Metrô. A 
música fi cou por conta da banda Sobtrilhos, 
formada por metroviários. 

O Sábado Cultural contou também com 
a apresentação de fotos de Pedro Eduardo 
Tassoni e poesias de Fernanda Iwakura, que 
não são metroviários mas foram convidados 
ao evento. 

Jiu-jitsu no Sindicato
O Sindicato passará a ter aulas de jiu-jiutsu. As aulas serão 

ministradas pela equipe Barbosa JJ Team na sede do Sindicato, de 
segunda à sexta-feira, em dois horários (manhã e tarde). 

Mais informações com Rafael Barbosa nos fones: 8200-9541 ou 
6670-3023. 
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Celulares Nokia
O Sindicato está vendendo 40 
aparelhos Nokia usados a R$ 30,00 
cada (operadora Vivo, sem chip) 
Mais informações na Secretaria de 
Patrimônio do Sindicato, fones: 2095-
3634/2095-3600.
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Encontro das Mulheres

As mulheres têm uma dupla 
jornada de trabalho. Uma 
jornada para garantir seu 

salário e outra não remunerada para 
garantir casa limpa, roupa limpa e 
comida para toda a família.

Apesar de sermos a maioria  
na sociedade, em nossa categoria 
somos 18% do total, na segurança 
somos 10%. Em cargo de chefi a 
essa proporção é muito menor. Isso 
por si só já demonstra o ambiente 
machista onde trabalhamos; essa 
proporção também é refl etida na 
nossa organização sindical. 

Na última campanha salarial 
conseguimos conquistar os 180 
dias de licença-gestante que foi 
uma importante vitória, temos 
que nos organizar para conseguir 
mais, estamos em meio a uma 
campanha contra a violência às 
mulheres, principalmente contra 
o assédio sexual dentro do Metrô 
e temos certeza que temos muito 
mais pelo que lutar e para isso nossa 
organização é fundamental.

Por isso, participe do 
8° Encontro de Mulheres 
Metroviárias. Todas as mulheres 
que trabalham no metrô podem 
participar: funcionárias do Metrô, 
de empresas contratadas e da Linha 
4. Somos todas da mesma categoria.

inscreva-se!
Nos dia 2, 3 e 4 de março será 

realizado o 8° Encontro de Mulheres 

Metroviárias na cidade de Jacareí, 

São Paulo. É um importante 

momento para as mulheres 

dessa categoria se reunirem e 

discutirem quais são as principais 

preocupações e problemas que 

nos afetam, quais as necessidades e 

como lutar por elas.

Ajudantes da GLG: o impasse continua
Na campanha salarial do ano 

passado havíamos chegado a um 
acordo com o Metrô, no qual 

o cargo de Ajudante seria extinto e os 
companheiros enquadrados como Ofi cial 
de Logística.

Este acordo foi levado ao CODEC, 
que acabou por emitir um parecer 
contrário ao acordo, dando um banho de 
água fria nos companheiros. A alegação 
deste órgão da Fazenda do Estado é que 
esta “transposição” contraria o artigo 37 
da Constituição Federal, devido ao fato 
da exigência de escolaridade ser ensino 

fundamental para ajudante e ensino 
médio para ofi cial.

Na última segunda feira, dia 13, 
representantes do Sindicato e também 
dos ajudantes estiveram reunidos 
com o GRH e a GLG, onde fi cou claro 
que tecnicamente nenhuma das duas 
gerências se opõe a essa reivindicação.

Ficamos de elaborar um dossiê 
que fundamente o profundo processo 
de mudança que ocorreu neste setor, 
que transitou de um departamento de 
almoxarifado para uma gerência de 
logística, com avanços tecnológicos 

que na prática acabaram com a função 
de Ajudante e levou que todos este 
companheiros passassem a realizar tarefas 
de Ofi cial, para o qual todos já estão 
capacitados.

No dia 27 de fevereiro está 
agendada nova reunião com o GRH 
e GLG, para encaminharmos esta 
discussão.

Esta luta é um ponto de honra 
para nós. Não aceitamos que 
companheiros fi quem totalmente 
à margem da categoria.

Inscrição até o dia 25 de fevereiro. Participe! Preencha a ficha abaixo ou pelo site: www.metroviarios.org.brInscrição até o dia 25 de fevereiro. Participe! Preencha a ficha abaixo ou pelo site: www.metroviarios.org.br

NOME COMPLETO __________________________________________________________________________________________________________________

RG DA CIA ____________________________________________                  TELEFONE DE CONTATO ______________________________________________

ÁREA/POSTO ______________________________________ ESCALA ________________________________  FUNÇÃO ________________________________

RG CIVIL ____________________________________________________________    IDADE ______________________________________________________

SINDICALIZADA:                            SIM                                   NÃO

RAÇA:                   (       ) Branca                          (      ) Negra                                              (       ) _____________________________________________________

Vai levar filhos (as)?     (      )   SIM                       (      )  NÃO.         QUANTOS?   _________________________________________________________________  

RELACIONAR:

Nome completo filho (a) ______________________________________________________________________________________  Idade __________________

Nome completo filho (a) ______________________________________________________________________________________  Idade __________________

Nome completo filho (a) ______________________________________________________________________________________  Idade __________________

Nome completo filho (a) ______________________________________________________________________________________  Idade __________________

Informação importante: Filhos (as) com até 12 anos terão a entrada gratuita. A partir de 13 anos pagarão pela hospedagem do hotel (R$ 60,00 a diária, total de R$ 120,00). 
Maiores informações: Marisa - Diretora da Secretaria de Mulheres, fone: 9871-1310 ou no Sindicato, fones: 2095-3636/2095-3616/2095-3608.

DATA: _________ / ___________ / _________ Assinatura: _________________________________________________________________________________

Rua Serra do Japi, 31–Tatuapé – São Paulo - SP - CEP 03309-000 – Fone: 2095-3600 – Fax: 2098-3233 sindicato@metroviarios-sp.org.br  

Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários e em 
Empresas Operadoras de Veículos Leves sobre Trilhos no Estado de São Paulo

8º Encontro de Mulheres Metroviárias - Ficha de Inscrição
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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. Sub-sede: 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: Ciro Moraes dos 
Santos. Redação e Revisão: Rogério Malaquias, MTb. 21.307-SP. Projeto Gráfico e Editoração: Maria 
Figaro. MTb 25.888-SP. Fo tolito e Impressão: LWC Editora. Tiragem: 6 mil exemplares. 

Metrô põe em risco 
metroviários e usuários

O Metrô terceirizou a recarga do 
Bilhete Único e depois aceitou uma 
“quarteirização” com as máquinas 

de recarga. Essas empresas das máquinas 
de recarga contratam pessoas armadas, não 
uniformizadas, para recolherem o dinheiro 
das máquinas e transportá-lo pelo sistema. 

Após a denúncia das CIPAs e do 
Sindicato, o Metrô divulgou a proibição de 
circularem com esses valores pelo sistema. Só 
que a população e os metroviários continuam 
em risco, com a presença de pessoas armadas, 
sem uniforme e talvez sem treinamento nas 
estações. 

Os metroviários e o Sindicato exigem que 
o Metrô tome as devidas providências  contra 
essas empresas, que lucram muito às custas 
de expor a vida e a saúde de metroviários e 
usuários. Onde está a seriedade do Metrô  
para tratar deste assunto? 

Nos dias 9 e 11 de fevereiro foram 
realizadas manifestações que buscam 
conscientizar a população sobre os 
problemas da discriminação, do racismo 
e da criminalização da pobreza. Nas 
atividades, foi cobrada dos governos 
municipais, estaduais e federal uma política 
de ações que dê um basta nas situações de 
violência e opressão que afetam a população 
pobre. 

Mais de 300 pessoas compareceram a 
um ato no último sábado (11). Houve uma 
passeata, que saiu do Largo Santa Cecília, 
passou pelas ruas do bairro de Higienópolis 
e culminou com uma manifestação dentro 
do Shopping Higienópolis.

Diretores do nosso Sindicato 
participaram dos eventos, ao lado de 
diversos militantes de movimentos sociais. 

Campanha Nacional 
Contra Privatização 

Grande desfi le da Banda do Trem Elétrico

Transporte de valores

Realizado no último sábado (4 de fevereiro), o 
Encontro Nacional Metroferroviário decidiu organizar 
uma Campanha Nacional Contra a Privatização. A 
campanha também vai exigir mais investimentos para 
o setor metroferroviário. O objetivo é que o governo 
federal direcione 2% do PIB do País para o setor de 
transportes metroferroviário. 

O evento foi realizado no Sindicato dos 
Metroviários de Minas Gerais, em Belo Horizonte e 
também votou a continuidade da luta pela aprovação 
do Projeto de Lei (PL) 115/07, que regulamenta a 
atividade profi ssional de metroviários e ferroviários. 

Sindicato participa de
 protestos contra o racismo

Dinheiro das máquinas é transportado por pessoas armadas e sem uniforme

Foto: arquivo/Sindicato

Participantes do Encontro Nacional Metroferroviário

Sexta-feira, dia 17, às 19h, concentração:
 R. Augusta, esquina com a Luis Coelho. Partipe!

Manifestantes 
pedem o fi m da 

discriminação em 
ato e passeata

Eletricistas da Linha 5
Os eletricistas do Restabelecimento da Linha 
5, diante das futuras mudanças na função, 
pediram uma reunião com o Metrô para 
tratar do assunto. O Metrô mandou uma 
carta genérica sobre o tema, dando margem 
a especulações. O Sindicato e os eletricistas 
querem realizar a reunião! Chega de falta 
de diálogo! 

Absurdo!
Existem no Metrô empresas terceirizadas de 
limpeza que pagam VR abaixo de R$ 5,50 
por dia. Isso mostra como essas empresas 
exploram seus funcionários e o Metrô é 
conivente com tal atitude. O Sindicato am-
pliará as denúncias das péssimas condições 
de trabalho dos terceirizados,  cobrando do 
Metrô melhores condições para eles. 

Atuação da Power no Tatuapé
No dia 4 de fevereiro, por volta das 22h15, na 
estação Tatuapé, um despreparado guarda 
da Power, já devidamente identificado, correu 
no mezanino atrás de um garoto menor que 
supostamente teria assaltado um usuário. 
Como não o alcançou, arremessou sua tonfa 
no meio do mezanino cheio de crianças, 
idosos e transeuntes, vindo a acertar a perna 
de uma senhora que passava pelo local. Na 
semana anterior, arrastaram um usuário do 
terminal até o outro lado da rua. Pela punição 
imediata aos agressores!

Monitoramento
Devido ao processo de monitoramento da 
internet feito pelo Metrô, nove metroviários 
foram demitidos no ano passado, além de te-
rem ocorrido advertências e “reorientações”. 
O Metrô deveria realizar uma campanha 
de orientação do uso do e-mail em vez de 
aplicar punições. O Sindicato lutará para 
reverter as demissões. 

Fator previdenciário
A OTM2-EST Rita de Almeida Rozendo ga-
nhou um processo, em primeira instância, 
contra o INSS. A Primeira Vara Previden-
ciária reconheceu a inconstitucionalidade 
do fator previdenciário. A ação contra o 
INSS foi proposta pelo também metroviário 
Teobaldo Pereira de Carvalho, que é OTM3-
-EST e advogado. Essa importante decisão 
corrobora a posição do Sindicato de que o 
fator previdenciário é um ataque à classe 
trabalhadora.

Edital
Conforme estabelece o estatuto social da Asso-
ciação dos Aposentados e Pensionistas do Metrô 
de São Paulo– AAPM, informamos que estão 
abertas as inscrições de chapas para concorrer às 
eleições da nova diretoria executiva e do Conse-
lho Fiscal da entidade. O prazo para as inscrições 
das chapas será de 16 de fevereiro a 6 de março 
de 2012. As inscrições das chapas deverão ser 
feitas na sede da Associação, rua Coronel Pedro 
Dias de Campos nº 1.105, Vila Matilde, São Paulo/
SP, das 13 às 17h, de segunda-feira à sexta-feira. 
Informamos que as eleições serão realizadas via 
correspondência e urna fixa na sede da AAPM. 

Edward Bebiano 
Presidente
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