
Canção do dia
 de sempre

Tão bom viver dia a dia...

A vida assim, jamais cansa...

Viver tão só de momentos

Como estas nuvens no céu...

E só ganhar, toda a vida,

Inexperiência... esperança...

E a rosa louca dos ventos

Presa à copa do chapéu.

Nunca dês um nome a um 

rio:
Sempre é outro rio a passar.

Nada jamais continua,

Tudo vai recomeçar!

E sem nenhuma lembrança

Das outras vezes perdidas,

Atiro a rosa do sonho

Nas tuas mãos distraídas...

Mário Quintana

Um ano novo repleto de conquistas 
e realizações para todos!

Boas Festas! É o que deseja o Sindicato dos Metroviários de 
São Paulo para toda categoria, familiares e amigos!

O uso do boton a partir desta segunda-feira, 20/12, será fundamental na campanha por 
um Plano de Carreira que valorize os metroviários e o transporte público. 

Participe desta luta por um direito que é seu! Boton a partir de segunda-feira!

NÃO ao Plano fi m de Carreira!
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Um ano novo repleto de conquistas Um ano novo repleto de conquistas 

A partir de segunda-feira, 20/12 
Todos de boton!

Além de reafi rmar sua 
mobilização, a categoria 
precisa dar visibilidade à 

campanha contra o Plano Fim de 
Carreira. A população precisa saber 
que o Metrô, assim como outras 
autarquias, quer desvalorizar os seus 
funcionários, exti nguindo funções e 

difi cultando ainda mais as promoções 
e evoluções salariais.

Sendo assim, o Sindicato 
vai divulgar uma carta aberta à 

população, contando que a empresa 
está impondo aos metroviários um 
Plano Fim de Carreira, que pretende 
“insti tucionalizar” o acúmulo de 
funções e o assédio moral, já que 
diversos cargos serão resumidos 
em um, e as chefi as terão nas mãos 
o poder de bem ou mal avaliar 
seus subordinados, recebendo 
grati fi cações conforme seu 
desempenho.

Tudo isso vai infl uenciar 

diretamente na prestação de serviços 
à população!

Por estes e outros moti vos, o 
Plano Fim de Carreira gerou uma 
grande onda de insati sfação em 
todas as áreas da empresa, e os 
metroviários vão lutar para ter seus 
direitos garanti dos!

Por um transporte de 
qualidade, valorização e 
evolução profi ssional!

A
campanha contra o Plano Fim de 

que o Metrô, assim como outras 

difi cultando ainda mais as promoções 
e evoluções salariais.

vai divulgar uma carta aberta à Boton da Campanha
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A luta em
 nossas mãos!

Ao tratar 
dos direitos 
e garantias 
funda-
mentais, a 
Constituição 
Federal 

reza no seu artigo 5ª pela 
igualdade de todos, sem 
distinção de qualquer 
natureza. Portanto, é 
imperioso que estejamos 
mobilizados para fazer 
frente aos desafios que 
certamente virão, dentro 
do paradigma da Ordem.

A categoria 
metroviária tem a 
unidade e a mobilização 
em seu histórico, como 
requisitos indispensáveis 
para garantir o exercício 

do Estado democrático e 
a busca pelos interesses 
coletivos, que garantam 
os direitos e assegurem 
benefícios.

Anuncia-se, 
mundialmente, um intenso 
ataque aos direitos dos 
trabalhadores através da 
reforma trabalhista e da 
Previdência Social. 

Inserido neste contexto, 
inicialmente, estamos às 
turras com o apresentado 
plano de carreira, e a 
anunciada mudança 
de fornecedor do nosso 
vale-refeição, sem dizer 
os inúmeros problemas 
localizados em cada posto 
de trabalho. 

Neste sentido, fincamos 

compromisso de zelar pelos 
preceitos legais de nossa 
Constituição, pelos direitos 
e garantias postados na 
CLT, para que, como 
categoria metroviária, 
dotada de avaliação 
positiva na prestação de 
serviço de transporte de 
massa, por sua entidade 
sindical, representada 
pelos seus dirigentes, não 
concederemos privilégios, 
não violaremos direitos e 
cumpriremos sempre as 
decisões da categoria, pois 
o Sindicato está de volta 
nas mãos dos metroviários.

Messias Justino é 
diretor de Administração, 

Patrimônio e Pessoal do 
Sindicato
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O desafi o e a ordem

No dia 16/12 tivemos mais 
um grave problema no 

horário de pico, causando 
fechamento das estações São 
Judas, Conceição e Jabaquara, 
das 6h40 às 9h. No dia 10, outro 
problema em equipamento de 
via entre as estações Patriarca e 
Arthur Alvim provocou caos no 
pico da tarde.

Estes episódios 
infelizmente vêm se repetindo, 
sendo que, só neste ano, 
pelo menos oito ocorrências 
graves tiveram repercussão na 
imprensa.

Mas qual é a origem 
de tantas falhas, panes, 
superlotação e caos?

O sistema metroviário está 
saturado devido a décadas de 
inanição. A malha metroviária 
(67 km) está muito aquém 
para uma cidade com o porte 
de São Paulo, e no próximo 
ano atingiremos a marca dos 
4 milhões de usuários – uma 
população que têm no Metrô 
uma alternativa ao trânsito 
caótico, apesar de seu mau 
planejamento e crescimento.

A empresa limita-se a 
injetar mais composições no 
sistema, reduzindo a distância 
e o intervalo entre as mesmas. 
As peças, equipamentos e 
funcionários estão trabalhando 
no limite, os horários do vale 
parecendo cada vez mais com os 
antigos picos, e os horários de 
pico tornaram-se o caos, com os 
problemas recorrentes.

A solução não é simples, 
nem rápida. É necessário 
planejamento e investimento 
para ampliar e diversifi car a 
malha metroviária, multiplicar 
o quadro de funcionários e a sua 
especialização técnica, com seu 
tradicional profi ssionalismo. 
Porém, esta necessidade torna-se 
absolutamente distinta ao que o 
Plano Fim de Carreira imposto 
pela Cia. propõe.

 Buscaremos parceria 
com os maiores interessados: 
população, usuários e categorias 
que atendem serviços essenciais 
da população, sob a mesma 
ameaça de descaracterização 
profi ssional.

Propomos a criação 
de um fórum em defesa do 
Metrô público, de qualidade 
e estatal, defi nindo metas e 
planejamento para atender a 
necessidade da população, e não 
aos empresários sanguessugas e 
cupinchas do meio político.

A luta não é fácil, mas está 
em nossas mãos! 

Levantemos bem alto 
a bandeira da capacidade 
técnica e do profi ssionalismo 
dos metroviários, que fazem 
um verdadeiro “milagre” para 
contornar os problemas do 
sistema, por décadas de atraso 
na sua ampliação.

Inglês no Sindicato
Conversation at once (Fale já). Reading (leitura). Writing 
(escrita). Grammar O.T. (gramática simplifi cada).Só 4 
estágios. Aulas sextas-feiras, das 11h15 as 17h15. Curso 
em Janeiro 2011. Ligue: Profº Smith, fone 9208-9170 
ou no Sindicato, fone: 2095-3600.

Sobrado na Praia Grande: vendo ou troco
Vila Caiçara. A uma quadra da praia. 13m x 20m. 3 dorm. 
(1 suíte), sala de estar e jantar, churrasqueira, fogão à 
lenha, lavanderia,quintal nos fundos, garagem para + 
6 carros e portões em alumínio. Andar superior: ampla 
sala, WC, sacada R$ 245 mil. Aceito imóvel de menor 
valor no litoral Sul ou em São Paulo, carro ou proposta. 
Alugo para fi nais de semana ou temporada. Tratar 
com Manoel ou Silvana, fones: 9929-7091/5021-3444.

Alugo na Praia Grande
Apartamento na Vila Guilhermina, Praia Grande, para 
fi nais de semana ou temporada. Acomodações para 
até 6 pessoas. Tratar com Gilmar Messias, fone: 2982-
2600/7990-9609.

Imóveis vende-se
Sobrado na Penha,  condomínio Araguaia, 2 dorm., sala, 
cozinha, 2 WCs e uma vaga. R$ 90 mil. Apartamento, na 
V. Mariana,  2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, WC 
e 1 vaga. R$ 190 mil . Excelente imóvel na Vila Formosa 
para renda. Três residências. R$ 250 mil. Terreno, em 
Itanhaém,  com 452 m², próximo da CESP (lado direito). 
R$ 25 mil. Tratar com Cristina ou César, esc. B, Luz ou 
fone: 6516-8597. 

Sobrado em Itanhaém
Alugo para fi nais de semana, temporada e feriados. 
Acomodações para até 10 pessoas. A 200 m da praia. 
2 dorm., sala, cozinha, banheiro, churrasqueira e 
garagem coberta. Com Sérgio Abdalla, fones: 2947-
6729/9504-8683/2228-4986/9736-9789.

Crédito 
Crédito para investidores. Capital de Giro e Imobiliá-
rio. Capital de giro com garantia imobiliária. Crédito 
para imóveis (sítio, fazenda, chácara, casa, apto. em 
todo Brasil). Crédito para caminhões, carros, motos, 
máquinas e equipamentos. Taxa de 0,17% ao mês. 
Com Cida, fones: 9872-6145/2185-2400/89686554.

Logística
Oferece grande vantagem para suas operações de 
transporte e logística. Frete 24 horas. São Paulo e 
interior. Entrega e coleta agendada. Falar com Yuri , 
fones: 9699-2777/8688-6991.

Jornaleiro
Temos revistas, jornais, recargas de celular. Para quem 
trabalha no PAT o pedido pode ser entregue em mãos. 
Falar com Zaca, fones: 9554-0148/6877-6502.

Sobrado 
Vendo com 2 dorm., arm. embutidos, 2 banheiros,2 
vagas,  garagem/salão. Localizado a 5 min. da estação 
do metrô Jabaquara. R$ 286 mil, fone: 3774-5057.

Vende-se casa no litoral 
Casa assobradada 2x1 em São Vicente. 208m², 3 
quartos, 1 suíte, 2 cozinhas com armários, 2 banhei-
ros, 2 áreas serviço, churrasqueira, 3 vagas garagem. 
Documento ok. Aceito FGTS e fi nanciamento. Fones: 
5012-4446/9602-1163.

Manutenção de micros
Backup de dados, formatação, recuperação de dados, 
limpeza física de computadores, implantação de redes, 
compartilhamento na internet, etc. Com Diogo Netto, 
fones: 8836-2940/4444-4654 .

Imóvel/Metrô Sacomã
Vende-se na Rua do Parque, 256. Entrega em dezembro 
de 2010.  Com 59 m², 2 dormitórios,  8º andar, face 
norte. R$ 300 mil (condomínio: R$ 280,00).Tratar com 
Argenti, fone: 8305-8306.

Consórcio
Realize seu sonho! Faça um consórcio e fuja dos 
juros abusivos. Autos, imóveis, motos. Fones: 2421-
2979/8181-4547.

Comércio de vidros
Vidros, espelhos, box, temperados, fechamento de 
áreas, jato de areia, bisotê. Desconto para metroviários. 
Falar com Israel, fone: 2216-8192 /7767-3462.

Vendo apartamento em Itaquera
2 dorm., reformado, piso de madeira, sanca de gesso, 
mais cozinha e dormitórios planejados. R$ 70 mil. 
Tratar com Donizete, fone: 8861-2777.

Sucata informática/telefonia/eletrônicos
Compramos sucatas de Informática, telefonia, celulares, 
baterias, displays, carcaças, eletro-eletronicos em geral. 
Pagamos bem e coletamos em todo o Brasil. Fornece-
mos certifi cado de destinação ambiental.Limpamos 
sua área de trabalho. Destinamos de forma ambien-
talmente correta. Tratar com Júnior, fones: (11)8342-
3759/2764-7272 ou gruporeciclabrasil@hotmail.
com. Visite nosso site: www.gruporeciclabrasil.com.br

Vendo apartamento
60 m², 2 dorm.,1 vaga, 7º andar, a 500 metros da futura 
estação Vila Sônia.Preço imbatível. Tratar com Argenti, 
fone: 8305-8306

Vendo/troco instrumentos musicais
Vendo clarinete Si Bemol Weril 18 chaves,R$ 400,00. 
Violino com estojo de luxo, R$ 420,00. Ou troco por 
Bandolim. Tratar com Jose Francisco, fones: 3179-2000,  
ramais: 36555/36556 ou 7281-2443.

VHC/DVD
Passe para DVD suas fi tas VHS ou fotos com fundo 
musical de sua preferência. Tratar com Herculano, 
fone: 6497-3147.

Quero comprar!
Procuro um apartamento na Praia Grande com três 
dormitorios. Quem tiver interesse em vender, ligue-
-me. 9490-3025.

Casa térrea
Vendo na Vila Ré. A 300 m da estação Patriarca do 
Metrô. 3 dorm., sala de estar, cozinha, sala de jantar, 2 
WC´s, lavanderia, amplo quintal, entrada lateral, frente 
com jardim e garagem para 2 carros. Terreno 8,60m x 
24m. Tratar nos fones: 3111-8447/7601-3357.

Vendo Polo Sportline 09/09
Prata, completo, impecável, ar cond, vidros/trav./retr. 
elétricos, comp. de bordo, roda liga leve, sensor estac., 
alarme, CD MP3 player. 20 mil km. Único dono. Inspeção 
veicular OK. Tratar no fone: 6801-8574.

Centro de Estética e Beleza
Corte, escova,colorações, escovas progressivas e gra-
dativas. Novidade: unhas de fi bra: R$100,00. R.Azevedo 
Soares, 1.749 - Tatuapé, fones: 2227-1464/7212-4872 
ou e-mail:defi nitivocentro@bol.com.br

Sistema metroviário 
saturado

16/DEZ – Falha em equipamento de via 
provoca fechamento das estações 
Jabaquara, Conceição e São Judas por 
2 horas.

10/DEZ – Falha de equipamentos de via na 
Linha Vermelha das 16h50 às 21h 
acarretou o fechamento de estações 
e restrição de velocidade em todas 
as linhas. O tempo médio entre 
Barra Funda e Itaquera passou de 35 
minutos para 1h35.

30/NOV – Fechamento da Linha 5 – Lilás por 
mais de 4 horas, devido a queda de 
um raio e a fragilidade do sistema 
preventivo.

21/SET – Linha Vermelha fi cou paralisada 
por 2 horas e os usuários 
seguiram andando pelos trilhos. 
Em meio à campanha eleitoral, 
governador alegou sabotagem, 
mas a perícia técnica do Instituto 
de Criminalística apontou 

a superlotação como a causa do 
problema.

16/SET – Falha na rede elétrica da Linha 
Verde, no horário do pico da 
manhã, acarreta redução de 
velocidade, gerando superlotação, 
fi las, evacuação de trens e mal-
súbitos nas outras linhas também, 
devido a desenergização das vias e 
desligamento do ar condicionado 
de algumas composições.

10/SET – Falha no trem em Paraíso causa 
superlotação e tumulto na estação Sé.

4/AGO – Trem novo, novo problema. O recém 
adquirido trem (CAF), com menos 
de 5 meses em circulação e sem o 
tempo em testes necessário, encosta 
na lateral da plataforma de Sé. 

14/MAI – Falha na Linha Vermelha, entre 
as estações Guilhermina/Esperança 
e Patriarca provoca atrasos no 
sistema.

Composição que colidiu em 2009, na transferência para a Linha 2 

Plataformas superlotadas; trens 
circulando com velocidade reduzida 

e maior tempo de parada nas 
estações; escadas rolantes desligadas; 

estações fechadas e outras falhas 
transformaram-se na triste rotina dos 

usuários e funcionários do Metrô.

Mesmo assim, a empresa tenta 
impor um Plano (fi m) de Carreira que 

desvaloriza toda a sua experiência e 
capacidade técnica. Mas a categoria, 

junto com o Sindicato, se manterá 
mobilizada para garantir seu direito e 

de toda a população

Divulgamos aqui algumas 
ocorrências deste ano, que provocaram 
o caos na cidade e na vida dos cidadãos.

Foto: Arquivo/Sindicato
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Queremos valorização e 

Os metroviários deram uma valorosa demonstração da sua disposição de luta contra o Plano Fim 
de Carreira imposto pela empresa! As setoriais realizadas em todas as áreas contaram com grande 

participação dos trabalhadores, o que fortalece esta organização. Parabéns a toda a categoria! Nossa 
luta está apenas começando! Vamos nos manter unifi cados e organizados! Participe!

Veja algumas fotos das setoriais nas áreas

Por um transporte de qualidade!

ADM e Cidade  IIPIT e EPB

PCO/VPN e Capão

VPN Noturno

Veja algumas fotos das setoriais nas áreas
PAT

Queremos valorização e 

Por um transporte de qualidade!
evolução profi ssional! 
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Com mais de 4 mil assinaturas, 
abaixo-assinado é entregue à Cia.

Mais de 4 mil assinaturas 
dos metroviários foram 

entregues à Gerência 
de Recursos Humanos 
da Cia no dia 08/12. A 

categoria reivindica que 
o vale-refeição continue 

sendo aceito pelos 
mesmos estabelecimentos 

próximos aos locais de 
trabalho e de residência, 

independente da empresa 
fornecedora do VR. 

Anote aí!

Foto: Arquivo/Sindicato

Entrega do abaixo-assinado do VR, dia 08/12, para o GRH

O Metrô, por sua vez, afi rmou 
que vai apresentar ao 
Sindicato uma relação com 

os estabelecimentos conveniados, e 
que a vencedora da licitação deverá 

cumprir regras para que a categoria 
não seja prejudicada.

Conforme comunicado 
da Cia., os metroviários 
continuarão recebendo o VR da 

Sodexo até janeiro. 
O Sindicato continuará 

acompanhando o desenrolar deste 
processo e cobrará da empresa a 
garantia do direito da categoria.

Canal aberto com a categoria

Publicação oficial do Sindicato dos Tra-
balhadores em Empre sas de Transportes  
Metroviários de São Paulo. R. Serra do Japi, 

31 – Tatuapé - CEP 03309-000 - Fone: 2095-3600 - Fax: 2098-3233 – 
Endereço Eletrônico: imprensa@metroviarios-sp.org.br Presidente: Altino 
de Melo Prazeres Júnior . Diretor Responsável: Ciro Moraes dos Santos. 
Redação e revisão: Marcela F. Oliveira, MTb.45.247-SP. Projeto Gráfico 
e Editoração: Maria Figaro. MTb 25.888-SP.. Fo tolito e Impressão: LWC 
Editora. Tiragem: 7 mil exemplares. 

Compensação de horas
O Sindicato enviou correspondência à 
GRH solicitando reunião para tratar do 
tema. Aguarde novas informações.

Saúde/condições de trabalho
Todos os metroviários, especialmente 
os cipistas e vice-presidentes das Cipas, 
estão convidados para participar da 
segunda reunião de planejamento da 
secretaria de Assuntos de Saúde e Con-
dições de Trabalho, que vai acontecer no 
dia 13/01, às 18h, no Sindicato.

Organização do Sindicato
A reunião de planejamento da secretaria 
de Organização do Sindicato vai acon-
tecer no dia 14/01, às 18h, no Sindicato. 
Todos os interessados em colaborar com 
as atividades de organização da categoria 
estão convidados para participar!

Comunicação e Imprensa
No dia 18/01, às 18h, vai acontecer a 
reunião de planejamento e organização 
da secretaria de Comunicação e Imprensa 
do Sindicato. Todos os metroviários que 
tiverem propostas para colaborar com 
o funcionamento da secretaria estão 
convidados para participar!

Licitação da lanchonete
Está aberto o processo de licitação para 
escolha dos administradores da lancho-
nete da sede do Sindicato, que atenderá a 
categoria e convidados em 2011. O Edital 
com as condições de participação está 
disponível no site do Sindicato e o prazo 
para entrega de propostas é 13/01/2011. 
Somente metroviários podem participar 
desta concorrência, não sendo aceitas 
propostas de outras pessoas físicas ou 
empresas. Informações na secretaria de 
Patrimônio, pelos telefones 2095-3634 
e 6406-7615.

Autoritarismo em TAT
O Sindicato vai agendar  uma reunião com 
a empresa para tratar sobre o compor-
tamento autoritário e intransigente de 
chefias de TAT. Reivindicamos o fim da 
truculência no trato com os metroviários 
e usuários!

Redução de quadro no VPL
Há meses com número de funcionários 
reduzido, os companheiros do VPL 
sofrem os efeitos do enxugamento de 
quadros, trabalhando sob pressão para 
cumprir a programação da área. Porém, 
esta programação continua sendo feita 
como se o quadro de funcionários fosse 
o mesmo, embora nos últimos meses a 
equipe do VPL  diurno do PIT tenha tido 
6 postos de trabalho reduzidos, sendo 
4 mecânicos e 2 eletricistas, afetando 
diretamente a qualidade do serviço pres-
tado e, principalmente, a segurança dos 
trabalhadores, que têm que se desdobrar, 
debaixo de sol escaldante, para cumprir 
a programação. A empresa não leva em 
conta o desgaste físico e psicológico a 
que estão submetidos. Há repreensão 
até pelo tempo para fazer necessidades 
fisiológicas, desrespeitando o seu caráter 
e profissionalismo. O Sindicato cobra uma 
providência imediata para sanar este 
problema. Estamos de olho!

Troca
AE 3 Carmen, estação SCZ, turno tarde, 
escala 4x2x4 deseja troca para linha 
leste/oeste, com preferência para o 
trecho leste.

Diretoria executiva
NOME Local de Trab. Cargo Endereço Eletrônico Fone

Altino de Melo Prazeres Jr Tráfego L1 Presidente altino@metroviarios-sp.org.br 9820-3571

Sergio Renato da S.  Magalhães (Carioca) PAT Vice-presidente sergio.carioca@metroviarios-sp.org.br 9856-6933

Paulo Roberto Veneziani Pasin CCO Secretário Geral paulopasin@metroviarios-sp.org.br 9683-5716

José Carlos dos Santos LUM/L2 Sec. de Finanças jcarlos@metroviarios-sp.org.br 9967-8488

Messias Justino dos Santos PSS Sec. Patr. e Pessoal messias_justino@metroviarios-sp.org.br 9878-7192

Ciro Moraes L1 Sec. Imprensa ciro@metroviarios-sp.org.br 9739-7061

Ronaldo C. de Oliveira (Pezão) Tráfego L3 Sec. Form. Sindical ronaldo.pezao@metroviarios-sp.org.br 9674-2061

Antonio Takahashi PAT Sec. Ass. Jurídicos antoniotakahashi@metroviarios-sp.org.br 9948-9515

José Alexandre Roldan VPN/L1 Sec. Esp., Lazer e Cult alexandre.roldan@metroviarios-sp.org.br 9911-7053

Narciso Fernandes Soares PCR Sec. Pol. Sociais narciso.soares@metroviarios-sp.org.br 9763-9614

Vânia Maria Gonçalves Estação L1 Sec. Ass. Disc. Racial vania@metroviarios-sp.org.br 9557-8314

Marisa dos Santos Estação L3 Sec. Ass. da Situação da Mulher marisa@metroviarios-sp.org.br 9871-1310

José Spinard Estação L3 Sec. Ass. de Saúde e Cond. Trabalho spinardi@metroviarios-sp.org.br 9947-2638

Fernanda Barbosa Tráfego L5 Sec. Ass. Sócio-Econômicos e Tecnológicos fvaleska@metroviarios-sp.org.br 9740-1168

Raimundo Cordeiro Estação L1 Sec. de Organização raimundo.cordeiro@metroviarios-sp.org.br 9961-7380

Alexandre Leme CCO Sec. Relações Intersindicais aleleme@metroviarios-sp.org.br 9972-0169

Carlos E. Santa Cruz (Chacal) Tráfego L1 Sec. Assuntos Previdenciários chacal@metroviarios-sp.org.br 9958-6873

Conselho fiscal
NOME Local de Trab. Cargo Endereço Eletrônico Fone

Alex Fernandes Estação L3 alexfernandes@metroviarios-sp.org.br 9928-2295

Dagnaldo Gonçalves Tráfego L3 dagnaldo@metroviarios-sp.org.br 9534-6611

Celso Borba Estação L2 celsoborba@metroviarios-sp.org.br 9594-1998

Caio Peretti PSS caio_peretti@hotmail.com 9569-6437

Cátia Gouveia Estação L1 catia.gouveia@metroviarios-sp.org.br 9670-4864

A nova diretoria do Sindicato está 
à disposição de todos os metroviários. 
Sempre que precisar, entre em contato 
com o diretor da sua área! Esclareça as 
suas dúvidas, faça as suas reclamações e 
sugestões! Necessitamos e contamos com 
todos nessa nova etapa.

O compromisso é fazer uma gestão 

participativa com os trabalhadores, 
facilitando os contatos com os seus 
representantes, proporcionando maior 
integração e aumentando a agilidade 
para o encaminhamento e solução de 
problemas.

Vamos aprimorar a nossa luta 
pela manutenção e ampliação de 

nossos direitos e conquistas!

A lista de telefones e e-mails 
de todos os diretores do 
Sindicato está disponível 

na página inicial do site da 
entidade. Acesse:

 www.metroviarios.org.br




