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Nada de redução!

Mobilização para a PR!

Todos na Assembléia

Na campanha salarial de 2011 
foi acertado o valor mínimo 
da PR. 

Agora o Metrô quer rediscutir 
a questão, vinculando o pagamento 
ao cumprimento de metas que, 
por sua vez, também dependem 
de uma pesquisa de satisfação 
de usuários que ele mesmo 
encomendou e que afi rma não ter 
ainda sua conclusão.

A categoria e o Sindicato não 
negociaram as metas e não têm 
acordo com nenhuma diminuição 
no valor da PR. Um dos pontos que 
evitou uma greve na campanha 
deste ano foi a proposta da PR 
acertada na época. 

A categoria não aceita 
nenhuma redução!

PR 100%! PR é toda nossa!

SETORIAIS de Fevereiro

Dia 7/2, 3ª-feira, às 18h30, no Sindicato

 31/1 (terça)
8h ........................................ PCR Diurno
10h ............................PAT + WJA e SAU 

11h ................................................CCO
14h30 ........Base TRD (MRS/TRD+TUC)
23h15 ...................................PCR Noturno
23h30 Base PSO (LUM/IMG/ANR/VMN)

 1°/2 (quarta)
8h ............... Base PPQ- Fazendinha                     + LUZ e TUC
10h00 .................................. PIT+PCA10h45 .................................. Cidade II14h30 .....MRS/PSO  + VMD e IMG

 2/2 (quinta)
8h ...... Base ANR (ANR/PSO/LUM/IMG/VMN)8h ........... Base BFU (MRS/BFU+REP e DBL)10h45 .................................................. Metrô I10h45 ................... Libero / Cid. Prates/ Gr SP14h30 .................Base VTD (MRS/VTD+BFU)23h30 .................................PAT + WJA e SAU

 3/2 (sexta)

23h15 ...............................Base REP+BFU
23h ...............................................Base LUZ 

                        (LUZ+ PPQ-Fazendinha



PR 100%!
Nos últimos 
dias, temos 
acompanhado 
pelos meios de 
comunicação 
(sobretudo 
internet) a 

agonia dos ex-moradores do 
Pinheirinho em São José dos 
Campos, pois, há oito anos eles 
ocuparam um vasto terreno, 
que estava há 40 anos sem uso, 
que pertencia ao Estado e de 
maneira nebulosa passou a ser 
propriedade de Naji Nahas.

O megaespeculador que 
ocasionou, no fi m da década 
de 1980, a quebra da Bolsa 
de Valores do Rio de Janeiro 
é devedor de mais de 15 
milhões de reais em IPTU do 
terreno em questão. Acontece 
que o governo estadual deu 
uma rasteira nos interesses 
sociais e com a ajuda da juíza 
dos ricos daquela cidade, 
Márcia Loureiro, executou 
a reintegração de posse de 
maneira excessivamente 
violenta (inclusive com 
repercussão internacional), 
tratando os trabalhadores como 
criminosos pelo simples fato de 
lutarem por condições dignas 

de moradia.
De modo geral, não só 

em São José dos Campos, 
mas, como na própria capital, 
ocupação de imóveis e terrenos 
vazios vêm se tornando mais 
frequentes; afi nal a prefeitura 
e o governo estadual há anos 
não investem em programas de 
habitação popular, nem mesmo 
em mutirões. E a cada dia 
endurecem mais no tratamento 
às causas sociais, vide a 
maneira como estão sendo 
tratados os viciados em crack 
na desocupação da cracolândia, 
o incêndio da comunidade do 
Moinho no Centro e, agora, 
com a tragédia do Pinheirinho. 

O que esses três fatos têm 
em comum? A especulação 
imobiliária, o uso desses 
locais para construção de 
condomínios de luxo ou 
shoppings, em detrimento 
ao direito garantido pela 
Constituição que é de todo 
brasileiro ter direito à moradia.

A resistência dos 
oprimidos do Pinheirinho 
deve servir de exemplo para 
todos nós, para pedir que o 
acesso à casa própria seja 
menos burocrático, que esta 

possua o preço que a maioria 
da população tenha condições 
de pagar, pois sabemos que 
até as periferias já sofrem com 
a especulação imobiliária, 
por conta dos altos preços 
de aluguéis ou de venda das 
casas; sabemos também que 
os trabalhadores precisam 
se alimentar e gastam com 
transporte e os parcos salários 
não são sufi cientes para todas 
estas coisas. 

E além da moradia, a 
resistência serve para nos 
mostrar que a tendência 
do governo estadual é ser 
indiferente aos problemas 
sociais e tratar com truculência 
quem se manifesta contra isso 
(incluindo os sindicatos), não 
podemos nos iludir e achar 
que quando for a nossa vez de 
pedir melhorias as coisas serão 
diferentes.

Temos que ser solidários 
à luta dos moradores do 
Pinheirinho porque ela 
também é nossa e temos em 
comum o fato de sermos todos 
trabalhadores que buscam 
melhores condições de vida.

Daniela Lima é 
OTM I em Itaquera
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Pelo direito de morar e reivindicar
O metrô é um dos 

melhores serviços 
públicos prestados à 
população, mesmo com 
a falta de investimento 
no setor. Na cidade do 
México, que teve seu metrô 
inaugurado na mesma época 
em que o nosso, há mais de 
200 km de extensão. Em São 
Paulo não chegamos a 80 
km. O ritmo de investimento 
é de menos de 2 km/ano, 
quando deveria ser de 20 km.

Se o investimento não 
vem e o serviço continua 
bem avaliado, o que está 
por trás disso não é um 
bom planejamento dos 
diversos governadores nem 
das diversas direções que 
passaram pelo Estado e 
Metrô, respectivamente.

A boa avaliação se deve 
ao esforço e experiência 
de cada metroviário, que 
tem se intensifi cado a 
cada dia, já que há 10 anos 
tínhamos a metade dos 
usuários com praticamente 
o mesmo tamanho de linha 
(aumento menor que 10 
km) e o mesmo número 
de metroviários. Assim, 
tendo dobrado o número 
de usuários seria razoável 
esperar que a qualidade do 
atendimento caísse muito, 
mas graças aos trabalhadores 
e trabalhadoras metroviários 
o metrô ainda é uma 
referência. E só não está 
melhor avaliado por causa 
da superlotação e de falhas 
decorrentes de equipamentos 
de empresas não confi áveis, 
terceirizadas ou privatizadas.

Diante do exposto e 
da posição do presidente 
do Metrô, Sergio Avelleda, 
explícita em uma entrevista 
dada à Rádio Tupi em 13 de 
setembro do ano passado, 
o metroviário é o grande 
responsável pelo metrô ainda 
prestar um bom serviço. 
Nesse sentido, a PR deveria 
ser dobrada. Logo não 
aceitaremos nenhum centavo 
a menos na nossa PR.

Não vamos aceitar a 
diminuição da nossa PR. 
Por isso, você tem um 
compromisso no dia 7 de 
fevereiro. Esse é o dia da 
assembleia que discutirá a 
PR. Não vamos permitir 
qualquer tipo de redução.

PR 100%!

Não mexa no que é 
nosso. 

Não tesoure nossa PR!

10º Congresso tem calendário defi nido

Citroen C3 Exclusive Flex
Vendo 2008, preto, 27.500 km, insulfi lm, ar, direção 
hidráulica, som com entrada USB. Maçanetas, retrovi-
sores, frisos e para-choques na cor do veículo (pintura 
metálica). Ponteira cromada, descanso de braço, air 
bag duplo, manual do proprietário, chave principal e 
reserva. Uso apenas urbano. R$ 26.500,00. Tratar com 
Ulisses, arquiteto, PAT, Bloco B, horário comercial, fones: 
3444-1544/8389-8679.

Chácara – Santa Isabel
Alugo. Venha se divertir relaxar e descansar em meio 
a natureza. Chácara com 3 quartos, piscina, bilhar, pe-
bolim, pingue pongue, churrasqueira, forno e fogão a 
lenha e TV. Desconto para metroviários. Tratar Severino 
em Brás, escala E ou pelos fones: 2584-2100/8080-7133.

Moto XR 200
Vendo. Ano 2000, preta, documentação em dia. R$ 4 
mil. Brinde: 2 capacetes. Tratar com Tânia, OTM I, TTE, 
esc.: 4X14X3 ou pelo fone: 2243-0526.

Celta Spirit
Vendo vermelho, 2008/2009, 4 portas, vidros e travas 
elétricas,alarme, eng., farol de milha, limpador traseiro 
e ar quente. Único dono. R$ 22 mil. Tratar com José 
Ferreira Santos, esc. E, ARV, ou pelos fones: 2026-
3801/7986-9047.

Vendo lindo apartamento
Próximo a estação Sacomã (na R. Vergueiro),  65m², 
2 dorm., 3 sacadas grandes, 2 WC, cozinha quadrada, 
lavanderia, sala para 2 ambientes, 1 vaga coberta, 7º 
andar, churrasqueira, piscina e salão de festa. Dois 
apartamentos por andar. R$ 230mil. Aceito fi nancia-
mento. Condomínio R$ 390,00 (com água incluso e 
gás encanado). Tratar com Jane Morucci, OTM I, ramais: 
36101/36111 ou fone: 7663-8475.

Trially Veículos
Há mais de dez anos no mercado vendendo veículos 
com procedência e de qualidade. Av. Marechal Tito, 
2.019. Fones: 2025-2591/2584-8383. Visite: www.trially.
com.br. Estamos no Facebook. E-mail: vendasweb@
trially.com.br (receba toda semana ofertas de pro-
moção).  Fale com Alexandre, sobrinho do Macário.

Jogo de Calotas Corolla
Vendo quatro calotas para o Corolla, aro 15 de encaixe, 
sem furos, nova, emblema da Toyota. R$ 60,00. Tratar 
com Del, fone: 3371-7352.

Moto
Vendo Suzuki nova com acessórios. 2008/2009, ver-
melha, 4 mil Km . Tratar com Fernando Vieira, analista, 
Conde de Prates, fones: 3111-8557/8324-9116.

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

Polo Classic
Vendo com KIT GÁS, 1.8, vermelho, 4 portas, pintura 
nova, bancos de couro, Vidros e travas elétricas. Motor 
novo na garantia. Inspeção e documentos ok. Tratar 
com Anderson Bauer, ofi cial de manutenção, VPN/
MPN, esc. 5X2, fones: 3919-4010/5433-8752.

Moto Mirage 250
Vendo, preta, 8 mil km rodados, modelo 2007. Bonita. 
Apenas: R$ 7.900,00. Tratar com Wilson CKB, fones: 
8511-6255/3493-9407.

Vendo terrenos
EmSanta Isabel:10m X 25m quadrados, situado na Rua 
Miguel Cruz, s/nº- Quadra 31 lote 50, Jardim Eldorado. 
R$ 15mil. Em São Paulo: 6m² X 21m²,  R. Sarcanto, lote 
15, Jardim Flor de Maio. R$ 50 mil + dívida de (+ ou -) 
R$ 12mil. Tratar com Dolores, fone: 22051290 ou Brito, 
fone: 2252-7482.

Festa Cenário/Festas Infantis
A Festa Cenário oferece um novo conceito em deco-
ração 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.

Vendo mesa de jantar
Base de mármore e tampo de vidro octogonal canto 
bisotê e base de mármore travertino com 4 cadeiras 
marmorizadas medindo 1,10m x 1,10m. Ótimo estado. 
R$ 800,00 (metade de uma nova). Tratar com Mistri-
neiro,  ASM I, ITS, esc.: 4x1x4x3, manhã, ramal: 34915 
ou fone: 9111-0994.

Praia Grande/Boqueirão
Alugo apartamento, diária ou temporada. com uma 
vaga de garagem coberta. A + ou - 200 m da  praia. 
Prédio novo. Tratar com Lindinalva, fone: 3936-6123.

Apartamento em Patriarca
Vendo novo a 200 m da estação do Metrô.  49 m² com 2 
dorm., garagem, salão de festa e piscina. Documentação 
OK. Tratar com Antony Oka, esc. B, JAT, ramal: 16718, 
fone: 8808-6151.  

Honda Civic LX
Vendo 05/05, cinza metálico, manual, chave reserva. 
2º dono. Revisado, procedência (laudo supervisão). 
Foi trocado diversos itens (correia dentada, bomba 
d´água, borrachas da suspensão etc.). R$ 25 mil. Tratar 
com Jardel, fone: 5519-8138/8521-4519.

Sobrado em Santo André
Vendo na Vila Matarazzo. 2 dorm., sala, cozinha, lavan-
deria, área de lazer com churrasqueira, garagem com 2 
carros, 200 m².  R$ 280 mil. Tratar com Patrícia/Thiago, 
fones: 6853-6443/8968-4240.

Apartamento na Vila Galvão
Vendo com 92 m², 3 dorm., 1 suite, 1 WC social, sala 
ampla, cozinha, lavanderia, 1 vaga, salão de festa, 
churrasqueira. Tratar com Djalma, RH, fone: 9882-6331.

Vendo Moto
Honda NX-4 Falcon, 2007, 22 mil Km. Único dono. 
Impecável. R$ 11.300,00. Tratar com Agamenon, fone: 
2851-0795.

Corretora de Seguros Autônoma
Seguros: auto, vida,  saúde, empresa, residência, trans-
porte, condomínio. Produtos: consórcio, fi nanciamento, 
investimento, cartão de crédito, alarmes monitorados. 
Tratar com Sérgio, fone: 3412-9945/8208-5278.

A Secretaria e a Comissão de Mulheres 
está começando a organizar nosso 

8º Encontro de Mulheres Metroviárias 
que irá acontecer nos dias 2, 3 e 4 de 
março. Esse encontro fará parte de 
nossas atividades do 8 de Março 
– Dia Internacional da Mulher. A 
participação de todas é fundamental 
para estarmos conscientes de nosso 
papel e nos organizar para exigirmos 
nossos direitos. Lançaremos um Bilhete 
Especial sobre o encontro com a fi cha de 
inscrição para as participantes e para creche.

Inscreva-se! Vá ao 8° Encontro e junte-se à 
organização das mulheres metroviárias!

Mais uma vez a Globo dá espaço para a 
violência contra as mulheres!

A Rede Globo de Televisão tem sido campeã em 
incentivar o preconceito e a opressão contra mulheres. 
É só lembrarmos do quadro do Zorra Total onde há 

explicitamente o incentivo ao assédio sexual 
no Metrô, quadro esse denunciado por 

nós. Mas a Globo conseguiu superar 
a si mesma em matéria de baixaria e 
colocar a mulher como objeto sexual 
levando ao ar cenas de um “suposto” 
estupro ocorrido durante o programa 
BBB (Big Brother Brasil).

A reação da participante é 
perfeitamente compreensível. É muito 

difícil para uma mulher denunciar um caso 
de estupro e admitir que estava alcoolizada 

em rede nacional. O machismo reinante na 
sociedade brasileira joga a culpa sempre para 

as mulheres. Transforma a vítima em criminosa. 
A Globo tem total responsabilidade em ter permitido 
que o fato se consumasse. Não interferiu em nenhum 
momento. Testemunharam e não fi zeram nada.

Chega de opressão e de machismo!

Punição aos agressores!

Todo apoio às mulheres vítimas de violência!

Participe do 8° Encontro de 
Mulheres Metroviárias

A Comissão 
Organizadora do 

10º Congresso dos 
Metroviários defi niu as 
principais datas para a 
realização do evento, que 
acontecerá nos dias 13, 14 
e 15 de abril.   

O primeiro passo, a inscrição para os 
delegados, será realizada entre 6 de fevereiro e 5 
de março. Já a eleição dos delegados vai ocorrer 
de 12 a 16 de março. As teses deverão ser 

entregues entre 13 de fevereiro e 30 de março. 
Nos próximos dias, um Bilhete específi co trará 
o mapa eleitoral e as regras para as inscrições.  

Os assuntos a serem tratados no evento 
são os seguintes: conjuntura, transporte 
público, movimento sindical, alteração do 
estatuto do Sindicato, políticas para mulheres, 
negros, diversidade sexual e aposentados, 
campanha salarial e plano de lutas. A Comissão 
Organizadora é formada pelos companheiros 
Alex Fernandes, Narciso, Puff, Ciro, Messias 
Justino, Salaciel e César Amaral. 
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Alckmin (PSDB) ordena 
massacre no Pinheirinho

Fotos: arquivo/Sindicato e Entidades

O  resultado da operação de 
guerra orquestrada por 
Alckmin não poderia ser 

diferente. Muitos feridos, várias 
pessoas espancadas e a suspeita de 
mortes, que estão sendo apuradas 
pela OAB (Ordem dos Advogados 
do Brasil) de São José dos Campos. 
As casas foram derrubadas a 
mando do prefeito de São José 
Campos, Eduardo Cury, do 
mesmo PSDB de Alckmin.

O verdadeiro massacre que 
aconteceu no Pinheirinho é de 
responsabilidade do governador 
Alckmin, que manteve o ataque 
ignorando o Tribunal da Justiça 
Federal que havia mandado 
suspender a desocupação. 

Os responsáveis têm nome 
e devem pagar por suas ações. 
Alckmin executa a política do 
PSDB que trata problemas 
sociais com tropas e bombas 
massacrando o povo pobre. 

Como fi zeram em Eldorado dos 
Carajás, com 19 mortes e em 
Corumbiara, com o assassinato de 
12 camponeses. 

O prefeito de SJC, Eduardo 
Cury, defendendo interesses 
da especulação desde o início, 
recusou a proposta do governo 
federal em bancar o lote para fi ns 
sociais, assim como a juíza Márcia 
Loureiro do TJ/SP que manteve a 
desocupação, apesar da suspensão 
da ação determinada pela justiça 
federal. 

O governo federal da 
presidente Dilma Rousseff tem 
a obrigação moral de intervir 
no confl ito. Deve desapropriar 
o terreno do “proprietário”, 
o especulador Naji Nahas, 
condenado em 1989 a 24 anos de 
prisão por lavagem de dinheiro 
e corrupção. A área deve servir 
aos trabalhadores e não a um 
criminoso. 

No dia 22 de janeiro foi iniciada a expulsão dos 
moradores do bairro Pinheirinho, em São José 
dos Campos. As cerca de nove mil pessoas que 
ocupavam a área há oito anos foram retiradas 

com extrema violência, tiros e bombas. O 
governador Geraldo Alckmin (PSDB) enviou ao 

local mais de dois mil policiais militares, 
220 viaturas e  helicópteros.  

Sindicato integra 
Comitê de Solidariedade 

No dia 23 de janeiro foi criado 
o Comitê de Solidariedade ao 
Pinheirinho. Nosso Sindicato, ao 
lado de mais de 20 organizações, é 
integrante deste Comitê. 

Um calendário de atividades 
foi aprovado para intensificar a 
campanha para denunciar a ação 
do governo estadual, da prefeitura 
de São José dos Campos, o 
sistema judiciário e a brutal ação 
policial. O governo federal será 
pressionado a desapropriar a área 

e devolvê-la aos moradores. 
O Sindicato produziu uma Carta 

Aberta à População dando destaque 
ao assunto, que foi distribuída no 
dia 26 de janeiro. No mesmo dia foi 
publicado um Metroviários Informam 
no jornal Metrô News. 

Diante da gravidade da situação 
dos desabrigados, o Sindicato 
aprovou uma contribuição de mil 
reais em caráter de urgência. Esse 
donativo será usado para compra de 
fraldas. 

Vários atos estão sendo realizados em São José dos Campos e em todo o País pelo retorno dos moradores ao Pinheirinho. Nosso Sindicato prestou solidariedade aos desabrigados

A polícia de Alckmin usou balas de revólver e de borracha para expulsar os moradores; muitos estão desabrigados . A prefeitura de SJC mandou demolir as casas 
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Moradores do Pinheirinho, após desocupação, estão instalados em igreja da região

Ajude os desabrigados do Pinheirinho! 
Até o dia 7 de fevereiro, data da nossa assembleia, o 

Sindicato estará recebendo donativos (roupas, alimentos não 
perecíveis, fraldas) para a população desabrigada. Contribua!
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Só falta essa! 
Cadê o papel toalha?

Está faltando papel toalha em 
vários postos de trabalho. 
O Sindicato, as Cipas e a 

base cobraram a resolução do 
problema de imediato. A empresa 
fi cou de fazer uma compra extra 
para entregar o material a partir 
desta semana. 

A falta de planejamento da 
empresa mostra total desrespeito 
aos metroviários, que estão sendo 
obrigados a usarem papel higiênico 
como guardanapos. 

O Sindicato e a categoria 
estarão atentos nessa semana 
monitorando todas as áreas para 
verifi car a chegada desse lote. Além 
disso, o Sindicato protocolou uma 
denúncia na SRTE (antiga DRT) 
sobre o tema. Essa situação tem que 
ser resolvida nos próximos dias.

Foto: arquivo/Sindicato

Departamento Médico 
Os diretores do Sindicato Peretti, Roldan e Spinar-
di reuniram-se com o doutor Maurício Monteiro 
Alves, coordenador do Departamento Médico do 
Metrô, no dia 11 de janeiro. O assunto tratado 
foi o fluxo de atendimento do Pátio Jabaquara 
e Cidade II, principalmente no que diz respeito 
ao comportamento antimetroviário da doutora 
Ella, médica alocada no PAT. O doutor Maurício 
compromete-se em agilizar o atendimento no 
Pátio Jabaquara e Cidade II, com a contratação 
de mais um médico do trabalho e melhorar o 
atendimento ao metroviários.  

Gangue do bilhete especial
Como se fossem poucos os problemas cotidia-
nos, agora usuários e metroviários das estações 
Sé, BTO, GBU e REP estão sendo submetidos a 
constrangimentos por grupos que, por meio 
de intimidação e ameaça, tomam o bilhete 
do usuário e liberam a passagem com bilhete 
especial. Já houve casos de encaminhamento 
à Delpom. O Metrô não pode ser conivente e 
deixar usuários e trabalhadores reféns dessas 
gangues e fingir que o problema não existe. 
Chega de abuso!

Periculosidade sobre tudo
A periculosidade deve ser paga sobre todos os 
vencimentos. Procure o plantão jurídico do Sin-
dicato para garantir o seu direito e pressionar o 
Metrô a pagar logo.  

Absurdo!
A empresa de máquinas de venda de bilhetes que 
opera no trecho norte da Linha 1 está fazendo 
recolhimento de valores com pessoal armado, 
descaracterizado, circulando de estação em es-
tação, através do sistema ou por carro comum. O 
Sindicato exigiu do Metrô que resolva a situação 
de imediato para não expor os metroviários e 
usuários a riscos.

Banda do Trem Elétrico
No dia 3 de fevereiro, sexta-feira, às 18h, no Sin-
dicato, acontecerá uma reunião para organizar o 
desfile da Banda do Trem Elétrico para o Carnaval 
2012. Participe!

Troca
Eliane Randi, OTM1, TUC, da escala semanal tarde, 
deseja troca para estação BFU em qualquer turno. 
Contatos no ramal: 14500.

Troca 2
Davis, OTM 1, de VMD, Linha 2 – Verde, turno tarde, 
escala J ( 4x1x4x3) deseja troca casada para Linha 
5 – Lilás, turno manhã em qualquer estação. O 
ramal do Davis é 24801. 

Troca 3
O OTM 1 André Alves, de LTR, escala comercial 
deseja troca para qualquer estação da Linha 1.

Falecimento
Informamos, com pesar, o falecimento do com-
panheiro Claudio Tadeu da Silva, ex-funcionário 
da manutenção que em 2003 perdeu as pernas 
em um acidente na escada rolante do Metrô. 

Para fortalecer a luta dos 
trabalhadores do sistema metroferroviário, 
será realizado no dia 4 de fevereiro de 
2012, a partir das 9h30, o Encontro 
Nacional Metroferroviário. O evento vai 
acontecer na nova sede do Sindicato dos 
Metroviários de Minas Gerais, em Belo 
Horizonte. 

Os sindicatos de metroviários 
e ferroviários de todo o País estão 
convidados a participar do encontro, 

que contará com a participação do 
Sindicato dos Metroviários de São Paulo 
e da Fenametro (Federação Nacional dos 
Metroviários). 

Estão na pauta do Encontro Nacional 
Metroferroviário os seguintes assuntos: 
Luta contra as PPPs, terceirizações e 
privatizações; fortalecimento das empresas 
estatais de transportes sobre trilhos, com 
aumento do investimento e Campanha 
Salarial Unifi cada no 1º Semestre de 2012. 

Encontro Metroferroviário 
será realizado em BH

Dia 4/2: Sábado Cultural
Você é nosso convidado especial para um dia repleto de alegria 

e descontração, com muitos jogos, feira e aula de artesanato, 
exposição de quadros, fotografi as, poesia, música e festa! Venha, 

traga sua família e amigos. Entrada franca.

Local: Sindicato dos Metroviários
Horário: 10h às 18h

Mais informações: Wilson, fone: 6461-4088

I Copa de Futebol de Campo dos Metroviários Unidos
Estão abertas as inscrições para a I Copa de Futebol de Campo dos 

Metroviários Unidos que será realizada pelo Sindicato e Metroclube no campo de futebol do PIT. 

Con� ra o programa da Copa e participe!

Evento: I COPA DE FUTEBOL DE CAMPO 
DOS METROVIÁRIOS 
UNIDOS

Local dos jogos: Metroclube Itaquera

Início dos jogos: 4/3/2012

Prazo/inscrições: 1º/2 a 15/2/2012

Taxa de inscrição: R$300,00 por equipe.

Quem pode participar: Equipes 
formadas por metroviários, 
dependentes e 
funcionários de empresas 
contratadas e terceirizadas.

Local de inscrição: Secretaria de Esportes do 
Sindicato dos Metroviários.

Premiação: Troféus para as 
três primeiras equipes 
classifi cadas.

Troféu para o artilheiro da Copa.

Troféu para o melhor goleiro.

Fardamentos com dezoito 
camisas, calções e meiões 
para as três primeiras 
equipes classifi cadas.

Regulamento: O regulamento 
da Copa está disponível 
no portal do Metroclube, 
no Metroclick e no site do 
Sindicato dos Metroviários.

Edital de Convocação
Conforme estabelece o Estatuto Social da Associação 
dos Aposentados e Pensionistas do Metrô de São Paulo 
(AAPM), comunicamos e convocamos os associados 
para participar da Assembleia Geral Extraordinária que 
será realizada no dia 1º de fevereiro de 2012, às 14h, em 
primeira chamada e 15h em segunda chamada, em sua 
sede social localizada na rua Cel. Pedro Dias de Campos, 
nº 1.105, Vila Matilde, São Paulo, para eleger os membros 
da Comissão Eleitoral.  

Edward Bebiano 
Presidente

Na falta de papel toalha, metroviários são obrigados a usar papel higiênico  


