
Todos os metroviários estão 
convidados para participar da 
assembleia desta quarta-feira, 

27/10, às 18h30, quando o Sindicato 
vai apresentar o balancete fi nanceiro 
da entidade no período de janeiro a 
setembro de 2010. Participe!

O edital referente à convocação 
da assembleia foi publicado no jornal 
Diário de S. Paulo, no dia 25/10, 

conforme fac-símile abaixo. 

Compareça e participe das 
decisões da categoria!

Edital publicado no Diário de S. Paulo, em 25/10/2010

Assembleia 
quarta-feira, 27/10!

Edital publicado no Diário de S. Paulo, em 25/10/2010

Inauguração da área de 
lazer da Linha 5 – Lilás

Como resultado de 
muita luta do Sindicato, 

finalmente a área de 
lazer da Linha 5 vai 
ser inaugurada! A 

solenidade vai acontecer 

no dia 05/11, sexta-feira, 
a partir das 15h, com 
a realização de jogos. 

Participe de mais este 
momento histórico da 

categoria!
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Final de ano na colônia
O Sindicato 

realizará um sorteio 
para definir os 
metroviários que 
passarão as festas de 
final de ano na colônia, 
já que há somente 30 
suítes, e nesta época do 
ano há grande procura 
para a locação de 
apartamentos. 

Aproveite suas férias na colônia  
de férias dos 
metroviários!

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.

O sorteio acontecerá no 
dia 19/11, sexta-feira, 

às 18h, no Sindicato. As 
inscrições devem ser 

feitas até o dia 18/11,na 
secretaria de Lazer e 
Esporte do Sindicato.


