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Seguros no Sindicato
Faça seu seguro no 

Sindicato com a Neide ou 

Luciana e ganhe um brinde! 

Fones: 2095-3624 ou 2095-3630.

Categoria confi rma decisão do Congresso:

De 14 a 17 de 
dezembro, os 
metroviários 

participaram do plebiscito 
para confi rmar a decisão do 
9º Congresso, de desfi liar 
o Sindicato da CUT e 
fi liá-lo à CTB (Central 
dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras do Brasil).

Participaram do pleito 
3169 metroviários, sendo 
que 1465 votaram pelo “sim” 
e 1385 pelo “não”. Tiveram, 
ainda, 296 votos nulos e 23 
brancos.

A realização do 

plebiscito veio à tona em 
cumprimento ao artigo 142 
do estatuto do Sindicato, 
para confi rmar a decisão de 
cerca de 80% dos delegados 
que participaram do 
Congresso.

O Sindicato parabeniza 
a categoria metroviária 
pela efetiva participação 
nas decisões que envolvem 
o futuro da entidade 
que a representa e, como 
conseqüência, nos rumos 
dados para as lutas pela 
manutenção e ampliação de 
seus direitos.

O Sindicato não está mais � liado à CUT e passa integrar a CTB, 
conforme resultado do plebiscito realizado de 14 a 17 de dezembro. A 
apuração dos votos aconteceu na manhã de 18 de dezembro, dando 
vitória para o “sim” à � liação à CTB, com 51,40% dos votos

Sindicato fi lia-se à CTB
Plebiscito

 

conforme resultado do plebiscito realizado de 14 a 17 de dezembro. A 
apuração dos votos aconteceu na manhã de 18 de dezembro, dando 

PR 2008
O pagamento da PR 2008 será feito no dia 28 de 

fevereiro de 2009. Segue a fórmula para o cálculo de 
sua PR: R$ 2.385,00 + 40% do salário nominal. Conforme 
acordo assinado pela empresa, ninguém receberá valor 
inferior a R$ 3 mil, independente do resultado da aplicação 
da fórmula.

A assembléia que aprovou o acordo da PR também 
aprovou a contribuição de R$ 25 para que os diretores 
liberados que não recebem pelo Metrô e os funcionários 
do Sindicato também tenham direito a receber a sua PR

Apuração do plebiscito e comemoração da vitória da 
CTB pelos diretores Onofre (PIT) e Boquinha (PAT).

Teus passos fi caram.

Olhes para trás...

mas vá em frente

pois há muitos que 

precisam
que chegues para 

poderem seguir-te.

Charles Chaplin

Desejamos a todos os metroviários e familiares

Boas Festas e um Ano Novo cheio de conquistas!

Foto: Sansão/PAT

Fotos: arquivo/Sindicato



A CTB vem 
para somar
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A CTB vem 

A categoria metroviária me-
rece os parabéns por ter 

participado do plebiscito que con-
fi rmou a decisão de mais de 80% 
dos delegados do 9º Congresso, e 
por ter tomado a decisão correta 
neste pleito!

Com a desfi liação do Sindi-
cato da CUT e fi liação à CTB, os 
metroviários começam a trilhar 
um novo caminho para a sua 
história, ou seja, um caminho 
com efetiva representação nas 
suas lutas específi cas e nos em-
bates que envolvem a população 
como um todo.

Como já argumentamos há 
tempos, a CUT já não cumpre 
mais o papel que deveria cum-
prir enquanto representante dos 
trabalhadores, porque acabou 
deixando as suas ações se atre-
larem às deliberações do governo 
federal e porque passou a tomar 
decisões unilaterais em sua dire-
ção, desconsiderando as opiniões 
de outras correntes políticas que 
a compunham.

Contudo, o resultado deste 
plebiscito demonstra que a cate-
goria metroviária tem esta cons-
ciência e busca melhores formas 
para ter as suas reivindicações 
atendidas. 

Neste contexto, reafi rma-
mos o compromisso da CTB 
colocar em prática todas as suas 
propostas, defendendo o direito 
ao pleno emprego, a redução 
da jornada de trabalho sem 
redução de salários, o fi m do 
fator previdenciário, fortaleci-
mento da organização sindical, 
universalização das políticas 
públicas, fi m de todo e qualquer 
tipo de discriminação, entre 
outras lutas em favor da classe 
trabalhadora.

Também é importante dei-
xar claro que a CTB não está aí 
para fazer oposição por oposição! 
Para nós, a unidade é um dos 
princípios fundamentais para 
se obter êxito, e a diversidade 
não impede a ação integrada em 
busca de objetivos comuns. Tanto 
é que no congresso de fundação 
da CTB foi proposta a realização 
de um outro congresso, mas com 
todas as centrais sindicais, para 
melhor estruturar a luta dos tra-
balhadores – uma nova Conclat 
(Conferência Nacional das Classes 
Trabalhadoras).

A CTB vem para preencher 
lacunas deixadas por outras cen-
trais sindicais e para somar nas 
mobilizações dos trabalhadores, 
principalmente os metroviários, 
já que o presidente do Sindicato, 
Wagner Gomes, também é presi-
dente da CTB, eu sou da CTB, o 
companheiro Salaciel também e 
vários outros.

Sejam bem-vindos à CTB, 
boas festas a todos e até o próximo 
ano! Muito trabalho nos aguarda 
para garantirmos e ampliarmos 
nossas conquistas!

Onofre Gonçalves de Jesus é 
secretário-geral da CTB/SP e 
diretor de base do Sindicato.

RETROSPECTIVA

O ano de 2008 foi cheio de atividades para o Sindicato e para a categoria. Além de nossas 
mobilizações rotineiras, como campanha salarial e pela PR, participamos de dois congressos 

e realizamos um plebiscito. Trata-se de um ano determinante para os metroviários e 
merecedor de uma retrospectiva de seus principais fatos, conforme segue.

Fotos: arquivo/Sindicato

Metroviários em

Fotos: arquivo/SindicatoFotos: arquivo/Sindicato

Acidente da Linha 4 Amarela
No começo do ano, o Sindicato faz de-

núncia para a categoria, imprensa e usuários 
sobre a impunidade dos responsáveis pela 
tragédia da Linha 4, bem como sobre a falta 
de informações à população. 

No dia 18/6, metroviários se reúnem 
com o promotor, Arnaldo Hossepian Júnior, 
que investiga as causas da tragédia da Linha 
4, tendo como motivação declarações do 
secretário dos Transportes Metropolitanos, 
de que o Metrô optou por fi scalizar menos 
a obra, e do promotor, de que pessoas físicas 
seriam responsabilizadas pela tragédia, e 
não o governo estadual, o Consórcio e/ou 
o Metrô.

Contra as privatizações
Em 14/3, o Sindicato participa de ato 

unifi cado das categorias da rede estadual 
contra as privatizações pretendidas pelo 
governo Serra, na Praça da República. 

Os movimentos sociais realizam um 
grande ato contra o leilão da CESP e as 
privatizações, em 26/3. O leilão da CESP é 
suspenso.

Metrô público, estatal 
e de qualidade

No dia 22/1, o Sindicato propôs 
medidas de resgate do Metrô, como con-
traponto ao pacote lançado pela empresa 
com 21 medidas para tentar evitar novas 
panes, como as que ocorreram no início 
do ano.

Em agosto, o Sindicato denuncia a 
canibalização dos trens do metrô para a 
imprensa. 

Redução da jornada de 
Trabalho

Em janeiro, o Sindicato participa da 
campanha pela redução da jornada de tra-
balho para 40 horas semanais, sem redução 
de salário, lançada pelas centrais sindicais, 
propondo-se a contribuir com a coleta de 1,5 
milhão de assinaturas para serem entregues 
no Congresso Nacional.

Contra as más condições 
de trabalho

Em março o Sindicato lança abaixo-
assinado para denunciar os desvios de função, 
a falta de funcionários e o clima de assédio 
moral coletivo implantado na empresa.

Dois meses depois, o Sindicato entrega 
à Superintendência Regional do Traba-
lho e Emprego de São Paulo, ex-DRT, o 
abaixo-assinado com 2.500 assinaturas dos 
metroviários contra a realização de horas ex-
tras excessivas e a prática de assédio moral.

Em setembro, os metroviários reali-
zaram ato público na estação Barra Funda 
para protestar contra as más condições de 
trabalho daquela estação e de outros locais 
de trabalho.

No dia 18/11, o Sindicato realiza uma 
manifestação em defesa do Acordo Coletivo, 
em frente ao CCO.

Contra a discriminação
Depois de muitos anos de pressão do 

Sindicato e do movimento GLBT, na primeira 
quinzena de 2008, o Metrus passa a autorizar 
que os companheiros de metroviários ho-
mossexuais façam parte do plano de saúde 
como dependentes.

Campanha Salarial
Em assembléia realizada em março, a 

categoria aprova a sua pauta de reivindica-
ções e o Sindicato a entrega ao Metrô.

Em abril são realizadas reuniões seto-
riais nas diversas áreas da Cia e, em maio, 
começam as reuniões de negociação. 

Sindicato distribui Jornal do Usuário 
nas estações e lança o Boletim Eletrôni-
co para informar a categoria com mais 
agilidade.

Ainda em maio, os metroviários 
realizam passeata até a sede da empresa e, 
junto com os trabalhadores do saneamento 
básico, marcham da avenida do Estado até 
a praça da República.

No dia 27/5, acaba a campanha 
salarial. A categoria conquista 6,08% de 
aumento, todo o acordo coletivo vigente 
é renovado e o acordo do pagamento da 
PR 2008 também é assinado.

PR
Os metroviários tiveram um ganho de 

7,8% com relação à parcela fi xa recebida no 
último acordo (R$ 2.213,00). Fica garantido o 
valor fi xo de R$ 2.385,00, mais 40% do valor 
do salário nominal de cada metroviário, com 
a garantia de que ninguém receberá menos 
do que R$ 3 mil. 

Contra a criminalização dos 
movimentos sociais

Em 9/4, o Sindicato e a Fenametro 
participaram de audiência pública contra a 
criminalização dos movimentos sociais, na 
Assembléia Legislativa do Estado de SP.

Reunião com o promotor, Arnaldo Hossepian Júnior, 
que investiga as causas da tragédia da Linha 4

Comissão de metroviários em reunião com o 
Ministro da Previdência

Sindicato engrossa a luta contra a 
discriminalização dos movimentos sociais

Entrega de 2.500 assinaturas em abaixo-assinado a 
Superintendência do Trabalho e Emprego de SP

Campanha chegou às ruas com a manifestação e 
passeata do dia 26/05

Pela PPP: metroviários fazem reunião com o 
ministro e vão até Brasília reivindicar seus direitos
Pela PPP: metroviários fazem reunião com o Assembléia do dia 27/05 encerra a Campanha 

Salarial/08
Ato em BFU, 26/09, denuncia as más condições 
de trabalho e o assédio moral
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RETROSPECTIVA

PPP
No dia 10/4 uma comissão de 

metroviários e sindicalistas participa de 
reunião com o ministro da Previdência, 
Luiz Marinho, e sua equipe, para reivin-
dicar a aposentadoria especial.

Dois dias depois uma nova comissão 
de metroviários vai a Brasília para tratar 
o assunto com toda a equipe técnica do 
Ministério da Previdência. 

Trabalho decente
No dia 28/4 o Sindicato participa do 

ato de celebração do Dia Internacional 
em Memória às Vítimas de Acidente de 
Trabalho, na Praça Ramos de Azevedo.

Em outubro, o Sindicato, a CTB e di-
versas centrais realizam uma manifestação 
no centro de SP, selando a participação do 
Brasil na campanha mundial pelo trabalho 
decente.

Previdência Social
No começo de julho o Sindicato 

promove debate sobre a Previdência Social 
com membros do Diesat (Departamento 
Intersindical de Estudos e Pesquisas de 
Saúde e dos Ambientes de Trabalho).

Crise financeira
Em junho o Sindicato participa de 

ato em frente à sede do Banco Central em 
São Paulo, para protestar contra a política 
de alta de juros e pelo afastamento do seu 
presidente, Henrique Meirelles. A manifes-
tação foi organizada pelas centrais sindicais 
CTB, UGT, CTTB e Força Sindical.

Em dezembro, depois da eclosão da 
crise econômica nos EUA, o Sindicato e 
diversas centrais sindicais vão a Brasília 
exigir medidas efetivas para minimizar os 
efeitos da crise.

Organização nacional
De 28 a 31 de agosto os metroviários 

de todo o Brasil realizam o seu 3º Congresso 

e aprovam um plano de lutas para unifi car 
e fortalecer a categoria em todo o país.

9º Congresso
Em setembro, o Sindicato deu a 

largada para a realização do 9º Congresso 
dos Metroviários, e dali pra frente cumpriu 
todo o calendário aprovado para a ativida-
de. O texto-base foi publicado, as emendas 
foram entregues e também divulgadas; 
houve a eleição dos delegados e a divul-
gação dos companheiros eleitos. 

A abertura do Congresso aconteceu 
no Sindicato, no dia 4/12. Dali, os delega-
dos partiram para Atibaia, onde fi caram 
mais dois dias participando das plenárias 
e grupos de discussão. O 9º Congresso 
também aprovou planos de luta unifi ca-
dos, como forma de intensifi car a luta dos 
trabalhadores.

Memória e Dia do Metroviário
No dia 21/7 a primeira greve realizada 

pelos metroviários completa 25 anos. 

Em 4/12 o presidente Lula sanciona a 
Lei que institui o dia 26 de outubro como 
Dia Nacional dos Metroviários.

Visita do Secretário
No dia 17/11 o Sindicato recebe visita 

do secretário dos Transportes Metropo-
litanos, José Luiz Portella. Diretores que 
representam os trabalhadores de diversas 
áreas da empresa lhe entregam uma carta 
formalizando as principais reivindicações 
da categoria.

Consciência Negra
Em 28/11 o Sindicato promove a 

celebração do Dia da Consciência Negra 
com palestra e atividades culturais.

Metroviários na OIT
Em junho o secretário geral do Sin-

dicato e presidente da Fenametro, Wagner 

Fajardo, esteve em Genebra, na sede da 
Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), para denunciar a situação dos tra-
balhadores do setor de transportes, cada vez 
mais prejudicados com as terceirizações, 
privatizações e com a retirada de direitos; 
e as tentativas de cerceamento à autonomia 
e liberdade de organização sindical.

Central Sindical
Entre 24 e 28/11, o Sindicato promove 

uma série de debates em diversas áreas da 
empresa, com o objetivo de aprofundar 
as discussões sobre a importância do Sin-
dicato ser fi liado a uma central sindical, 
expondo a necessidade de conhecer a sua 
história, objetivos e atuação.

Em cumprimento ao estatuto do 
Sindicato, e conforme deliberação do 9º 
Congresso, entre os dias 14/12 a 17/12 
realiza-se um plebiscito para aprovar 
a decisão do Congresso de desfi liar o 
Sindicato da CUT e fi liar à CTB.

Demitidos
Durante todo o ano, o Sindicato rei-

vindicou a reintegração dos metroviários 
demitidos em represália à greve realizada 
em agosto de 2007. O tema foi ponto de 
pauta na campanha salarial, em audiên-
cias e atos públicos. 

Hoje há 23 companheiros que não 
homologaram e que recebem uma ajuda 
de custo do valor do piso da categoria. 
Isso só foi possível com a solidariedade 
de toda a categoria, que aprovou, na 
assembléia 27/5/2008, a contribuição 
de R$ 5 para garantir a subsistência dos 
companheiros. 

Encerrado o período em que as 
contribuições foram efetivadas, parte 
da arrecadação proveniente do impos-
to sindical será destinada à ajuda de 
custo destes companheiros durante seis 
meses.

O Sindicato deu entrada a 47 pro-

cessos de reintegração que continuam em 
tramitação, mas já obtivemos algumas 
vitórias com a reintegração de compa-
nheiros de diversas áreas.

Uma das manifestações pela reinte-
gração dos metroviários demitidos injus-
tamente aconteceu em 11/12, no pátio 
Itaquera, quando o Sindicato participou 
do lançamento de novos trens, contando 
com a presença do governador Serra.

CIPA
Em 4/9 assembléia aprova proposta 

de regulamentação e eleição das CIPAs, 
garantindo mandato de 2 anos para o total 
de 141 cipistas.

Em outubro, acontece o processo 
de inscrição de candidatos para a eleição 
das CIPAs, mas a empresa impugna di-
versas candidaturas. Por discordar disso, 
o Sindicato e as comissões formadas 
buscam de diversas formas a reversão das 
impugnações, inclusive por intermédio da 
Superintendência Regional do Trabalho e 
Emprego (ex-DRT). 

No início de dezembro, a empresa 
suspende as eleições, com previsão de 
realização para junho de 2009.

Lazer
No dia 1º de fevereiro, a Banda do 

Trem Elétrico desfi la no centro de São 
Paulo, com o tema “120 anos de abolição 
com igualdade e liberdade”, e depois realiza 
a tradicional festa na quadra do Sindica-
to, onde foi servido o famoso caldo dos 
sobreviventes.

No dia 6/9 o Sindicato realiza um 
campeonato de truco em trio, contan-
do com a participação expressiva dos 
metroviários, seus amigos e familiares.

No dia 4/10, acontece o primeiro jogo 
do XX Campeonato Metroviário de Futsal, 
contando com a participação de 17 times. 
O Ilha Quadrada foi o campeão, na fi nal 
que ocorreu no dia 14/12.

Metroviárias na luta pela efetiva implantação da 
Lei Maria da Penha, que completou  2 anos

Entrega de 2.500 assinaturas em abaixo-assinado a 
Superintendência do Trabalho e Emprego de SP

Comemoração do 1º de Maio: pela redução da jornada 
de trabalho e contra a demissão imotivada

Sindicato e Comissão participaram de diversas 
rodadas de negociações na Campanha Salarial/08

Metroviários e sabespianos em Campanha 
Salarial unifi cada

Metroviárias na luta pela efetiva implantação da Metroviárias na luta pela efetiva implantação da Ato em BFU, 26/09, denuncia as más condições 
de trabalho e o assédio moral

Ato em frente ao CCO, 18/11, em protesto contra 
o descumprimento do Acordo Coletivo

Plenária  do 9º Congresso da categoria realizado nos 
dias 4, 5 e 6/12
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Ilha Quadrada é
Sub 23 é vice; Nostravamos é o terceiro colocado; e Carniceiros fi cou com a quarta colocação

Férias é na colônia dos metroviários!

O XX Campeonato Metroviário 
de Futsal acabou em festa para 
os jogadores do Ilha Quadrada, 

que conquistaram mais um título no 
torneio encerrado no último domingo, 
14 de dezembro, com as partidas 
entre Ilha e Sub 23; e Carniceiros e 
Nostravamos.

Além de ter sido campeã, a equipe 
“ilhaquadradense” fi cou com o mérito 
de mais disciplinada, defesa menos 
vazada e ataque mais positivo, sem 
contar que um de seus jogadores, 
o Caio Peretti, levou o troféu de 
artilheiro da temporada, com 20 gols 
no total.

O título de vice-campeão coube 
à equipe do Sub 23, que perdeu o 
jogo contra o Ilha por 4 x 1, mas 
consagrou-se como “equipe revelação”, 
pela sua determinação e competência 
para chegar à fi nal do campeonato que 
participa pela primeira vez.

As terceira e quarta colocações 

foram ocupadas por Nostravamos e 
Carniceiros, respectivamente, em uma 
partida que acabou com o placar de 11 
x 10, sendo que Nostravamos também 
fi cou com o mérito de ataque mais 
positivo.

Já o troféu de “equipe dignidade” 
foi entregue para a equipe do Real 
Paulista, pela sua perseverança e 
consciência de que fazer parte do 
campeonato e confraternizar com os 
companheiros é tão valoroso quanto 
ocupar uma das primeiras colocações 
do campeonato.

O Sindicato parabeniza todos 
os jogadores que participaram do 
XX Campeonato Metroviário de 
Futsal, destacando o exemplo dos 
companheiros do Real Paulista e Sub 
23, para incentivar mais metroviários 
a participar do torneio, valorizando a 
prática de esportes e o entretenimento 
entre a categoria, seus amigos e 
familiares.

Nestas férias de verão, leve a sua família e amigos 
para a colônia da categoria metroviária em 

Caraguatatuba! São 30 apartamentos mobiliados e 
com toda a estrutura para proporcionar momentos 
agradáveis e com muita diversão.

Nas áreas em comum há piscinas para adultos e 
crianças, quatro churrasqueiras e cozinha equipada 
com fogões e microondas. 

Além disso, a colônia está localizada em uma 
região de fácil acesso para outras belíssimas praias do 
litoral norte, como as da Ilha Bela.

Para ver mais fotos e saber outros detalhes 
sobre a colônia, acesse www.metroviarios-sp.org.br, 
e para fazer a sua reserva entre em contato com o 
departamento de Lazer e Esportes do Sindicato
(2095-3607) e fale com Marcelo.

Fotos: Arquivo/Sindicato
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14 de dezembro, com as partidas 
entre Ilha e Sub 23; e Carniceiros e 
Nostravamos.

“ilhaquadradense” fi cou com o mérito 
de mais disciplinada, defesa menos 
vazada e ataque mais positivo, sem 
contar que um de seus jogadores, 
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Ilha Quadrada 
Sub 23 é vice; Nostravamos é o terceiro colocado; e Carniceiros fi cou com a quarta colocação

campeã, de novo!

Para os metroviários que vão fi car em São Paulo, o Sindicato oferece 
descontos em parques, como Playcenter, Hopi Hari e Wet´n Wild e no Aquário 
de São Paulo, e ainda proporciona facilidade para assistir peças de teatro, com o 
cheque teatro. Aproveite estas oportunidades!

Férias na cidade!

Fotos: Arquivo/Sindicato

Ilha Quadrada tetracampeã do XX Campeonato de 

Futsal Metroviário

Sub 23 é o vice campeão do campeonato

Dia dos Metroviários!
No dia 4 de novembro o presidente Lula 
sancionou a lei nº 11.801, instituindo o 
dia 26 de outubro como Dia Nacional 
dos Metroviários. Parabéns a toda a 
categoria metroviária, pela excelente 
prestação de serviços à população e 
exemplo de combatividade na luta pela 
valorização do transporte público e de 
qualidade.

Dia dos Metroviários 2!
A idéia de criar o Dia Nacional dos 
Metroviários partiu do diretor do Sindi-
cato, Cidão, do PIT, que foi autor de uma 
tese com a referida proposta, então apre-
sentada e aprovada no 7º Congresso dos 
Metroviários, em 2000. Para colocá-la em 
prática, o ex-deputado e atual vereador 
Jamil Murad (PCdoB/SP), em parceria 
com o Sindicato e a Federação Nacional 
dos Metroviários (Fenametro), propôs o 
Projeto de Lei iniciado na Câmara (PLC) 
nº 43/06, utilizando o dia 26 de outubro 
como referência para homenagear os 
metroviários, já que foi nesta data, do 
ano de 1979, que estes profi ssionais 
tiveram a sua categoria reconhecida 
pelo Ministério do Trabalho. Com muita 
pressão, etapa por etapa, o PL foi sendo 
aprovado e, agora, os metroviários têm 
o seu dia!

Sexta parte
A sexta parte é devida às pessoas que 
trabalham 20 anos ou mais em empre-
sas públicas do Estado de São Paulo. 
Segundo os advogados consultados 
pelo Sindicato, não existe jurisprudência 
para o pagamento da sexta parte, e 
cada caso é analisado em separado. Os 
metroviários que quiserem entrar com 
processos ou obter mais informações 
devem ligar para 3291-3355.

Campeões da natação
É com orgulho que informamos que, 
no fi nal de semana dos dias 6 e 7 de 
dezembro, a equipe de esporte que 
representa os metroviários nos Jogos do 
Sesi tornou-se campeã geral da natação, 
categoria absoluta, tendo integrantes 
classifi cados para participar do mundial 
da categoria, que será realizado em 
Israel. Este resultado é uma conquista 
inédita para a equipe metroviária, que 
há anos vem tendo participação ativa 
nesta fase da competição. Parabéns aos 
companheiros atletas metroviários! 

Campeões da natação 2
S e g u e m  a s  c l a s s i f i c a ç õ e s  d o s 
metroviários: Paulo Ramiro, GOP/OPS, 
ouro 50 m livre absoluto, nos 50 m 
borboleta e prata revesamento; Cláudio 
Kestener, GOP/OPT, ouro 50 m livre 
master e prata revesamento; Cassio 
Watanabe GMT/MRN, 4º lugar 50 m 
costas máster, prata revesamento; Sus-
sumo Carlos Takamori, GOP/OPS, prata 
revesamento; Mônica das Neve, GOP/
OPS, ouro nos 100 m rasos e prata nos 
200 m rasos; Leandro Sousa, GOP/OPS, 
prata no arremesso de peso.

Nota de falecimento
É com pesar que informamos o faleci-
mento do companheiro da manutenção, 
Odair Ferreira da Silva, MTV/CCV/WJA, 
no dia 13/12.

Agradecimento
Recebemos este agradecimento do 
companheiro José Antonio Aires: ”Agra-
deço a categoria metroviária pela ajuda 
fi nanceira prestada aos metroviários 
demitidos pela PR no ano de 2007 
que culminou com a demissão de 61 
companheiros.”


