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READMISSÃO!
Fotos: Paulo Iannone/ Sindicato

Ato na Faculdade de Direito do Largo são Francisco, dia 3/7, pelo direito de greve e readmissão dos metroviários

Da esquerda para direita : ato na Câmara Municipal de São Paulo, dia 18/7, Pelas Liberdades Democráticas (fotos 1 e 2). Ato na estação Sé (foto3). Audiência no Senado Federal (foto 4)

A campanha Readmissão dos Metroviários, Já! está atuando em várias frentes e a todo vapor. Estão
circulando abaixo-assinados entre a categoria e a população, vários atos públicos estão sendo realizados,
parlamentares já protocolaram Projetos de Lei pela readmissão e também já foi acionada a Justiça do
Trabalho. A categoria está usando o adesivo da campanha e suspendeu as horas extras

A

pós a coleta de assinaturas,
os abaixo-assinados serão
encaminhados ao governo
estadual e à OIT (Organização
Internacional do Trabalho). A deputada
federal Luiza Erundina (PSB) e a
deputada estadual Leci Brandão
(PCdoB) protocolaram Projetos
de Lei pedindo a readmissão e o
deputado estadual Carlos Gianazzi
(PSOL) apresentou requerimentos na
Assembleia Legislativa para apurar as
demissões.
No dia 14/7, diretores do
Sindicato participaram de uma
audiência pública na Comissão de
Direitos Humanos do Senado, em
Brasília, presidida por Paulo Paim.
Eles denunciaram as violações
cometidas pelo governo Alckmin aos

metroviários em greve e as demissões
por justa causa. O senador Paim
comprometeu-se em enviar uma
carta ao governo solicitando a imediata
reintegração dos trabalhadores
demitidos.
O Sindicato também tem
organizado, ao lado dos movimentos
sociais, atos públicos pelo direito de
greve e pelas liberdades democráticas.
Foram realizados atos no Largo São
Francisco (em 3/7) e na Câmara dos
Vereadores (18/7). Uma Audiência
Pública está agendada para o dia 12/8
na Assembleia Legislativa (veja ao lado).
O Sindicato protocolou na
Justiça do Trabalho o processo pela
readmissão. Dê a sua contribuição:
participe das atividades para
readmitir nossos companheiros!

Dia 12/8, caminhada e
audiência pela readmissão
No dia 12/8 acontecerá uma caminhada em
solidariedade aos metroviários demitidos. A
concentração será às 16h, na avenida Paulista (no
Masp). Em seguida, os trabalhadores seguirão em
caminhada até a Assembleia Legislativa, onde
será realizada uma Audiência Pública sobre as
demissões, a partir das 18h.
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Chalés Kayoá

Abaixo a repressão!
Existem hoje no Brasil
inúmeros casos de restrições
à liberdade de manifestação
e de criminalização dos
movimentos sociais. Prisões
arbitrárias, demissões de
trabalhadores em greve e
uso constante de violência
policial são alguns dos
exemplos. Não há como não
lembrar da ditadura militar,
que liquidou as liberdades
democráticas no País. Por
isso, infelizmente o título
deste editorial não está
ultrapassado.
Em 12 de julho, um
dia antes da final da Copa
do Mundo, a Polícia Civil
do Rio de Janeiro prendeu
19 militantes sem que eles
tivessem sido flagrados em ato
criminoso. Fernando Veloso,
o delegado responsável
pelas prisões, argumentou
que os ativistas planejavam
protestos violentos durante a
partida entre a Alemanha e a
Argentina.
A que ponto chegamos:
um delegado prende várias
pessoas mesmo antes da
realização de qualquer ato. O
citado delegado deve ter dons
premonitórios. Advinha o que
vai acontecer e realiza uma
espécie de “golpe preventivo”.
Essas prisões sem crime
provocaram uma reação de
diversas entidades de direitos
humanos, como a Anistia
Internacional, de professores
universitários e até do
Conselho Nacional de Justiça.
Outro caso extremo foram
as prisões de Fabio Hideki e
Rafael Marques. Presos com
flagrantes forjados, eles estão
encarcerados desde o dia 23
de junho. O Poder Judiciário
tem negado todas as ações
para libertá-los.
Nós, metroviários,
estamos sentindo na pele a
repressão do governo estadual
(PSDB). Em greve, fomos
agredidos pela polícia. De
forma covarde, Alckmin
comandou a demissão de 42
trabalhadores. Há também
o caso dos trabalhadores do
IBGE, que estão em greve
há mais de dois meses. Por
lutarem por seus direitos,
169 trabalhadores já foram
demitidos pelo governo
federal.
O Sindicato está
realizando vários atos
públicos, procurando unirse a todos aqueles que lutam
pelas liberdades democráticas.
No dia 12/8, às 18h, haverá
uma Audiência Pública
na Assembleia Legislativa.
Vamos nos concentrar às 16h,
no Masp (avenida Paulista).
Depois, seguiremos em
caminhada até à Assembleia.
Contamos com a sua
participação.

Nossa luta e a readmissão dos 42
Nossa greve
entrou pra
história da
categoria
com
repercussão
nacional e
internacional.
Alckmin atacou os
metroviários, assim como
todos que ousam lutar. Ele
queria nos atacar mesmo se
voltássemos a trabalhar no
domingo, basta ver a greve
de 2007, teve demissões
mesmo com a gente voltando
a trabalhar. As 42 demissões
foram uma maneira de
retaliar e intimidar a
categoria.

Conquistas
Vejamos algumas: em
2014 conseguimos o maior
aumento real desde 2006
pelo menos; o VA foi para
R$ 290,00 (aumento de
17,08%); aumento de 150%
no VA em quatro anos com
a nova gestão do Sindicato;
o 13º VA foi mantido; o VR
é de R$ 669,16, mas agora
sem nenhum desconto do
trabalhador. Por exemplo:
um OT teto não terá mais

o desconto de R$ 98,64.
Conquistamos o auxíliocreche para o pai no valor
de R$ 579,19 para filhos
menores de sete anos.
A expectativa era de
conseguir mais e era possível.
Mas a nossa luta teve
conquistas importantes e
demonstram que vale a pena
lutar.

Readmissão dos 42 já
A categoria está pagando
o salário dos demitidos com
adicionais, após aprovação
em assembleia. Há um
compromisso por escrito de
eles devolverem o dinheiro
caso ganhem o retroativo. Os
dois readmitidos devolveram
o dinheiro, mostrando sua
honestidade.
O Sindicato entrou
na justiça solicitando a
readmissão. A Campanha
pela Readmissão continua
com atos, protestos, debates
em todos os espaços
possíveis, trabalhando com a
categoria e a população.
Os 42 companheiros
foram demitidos
injustamente. Mesmo nos

comitês de convencimento
não houve um vidro riscado,
uma lâmpada quebrada, um
trem pichado, uma pessoa
agredida.

Contra nós
E por que alguns poucos
chefes estão falando que teve
quebra-quebra em Ana Rosa
e Tatuapé? Por que mentem
descaradamente?
Por que algumas poucas
chefias querem enfraquecer
o Sindicato, se eles mesmos
ganharam o maior aumento
real desde 2006?
Alguns não lembram
que o aumento deles veio
da nossa luta, do nosso
suor, do nosso sangue, da
nossa alegria de lutar. E
se não fazem questão do
aumento, podem devolver
pra categoria como forma
de contribuição. Ah, isso eu
duvido, pode ser louco, mas
não rasga dinheiro.
Um abraço a todos e
todas que de alguma forma
fizeram parte desta luta.
Altino de Melo Prazeres
Júnior é o presidente do
Sindicato

Localizado no sul de Minas. Chalés para 4
pessoas com lareira. Tudo para seu conforto.
Aconchego e a tranquilidade que só as montanhas lhe oferecem.Tratar nos fones: 5073-3175
e 9862-4428. Facebook: chales Kayoá.

Fiat Stilo 08/08

Vendo completo + alarme. Dualogic, flex, cinza
chumbo. Documentos OK.R$ 24 mil.Tratar com
Peretti, fones: 99569-6437.

Serralheria

Automatização de portões.Serralheria em geral.
Deslizante, basculante e pivotante. Linha 100%
galvanizada. Tratar com Ivanildo ou Gilberto,
fones: 2153-1703/2537-3139/97951-3213 ou
e-mail: j.jserralheriamundial@gmail.com

Venda de Sítios/Curvelo - MG

Um com sete alqueires com muita água e pomar.
R$ 500 mil. Outro de cinco alqueires com duas
sedes (casas), muita água, seis pastos, curral e
pomar. R$ 300 mil. Tratar com Geraldo Reis ou
Ireno, fones: 95389-8891/(038) 99722519.

Estúdio Tattoo 12 Tribos

Tatuagens artísticas, reformas, coberturas, sesenhos personalizados. Face: Tattoo 12 Tribos.
Instagram: @12tribostattoo ou fones: 34739450/96808-2211

APP Elétrica

Temos profissionais capacitados em todo tipo
de instalação e manutenção elétrica residencial.
Tratar com Plínio, fone: 97654-2959.

Vendo Moto CG 125/ Fan 2007

Documentos ok.Freio a disco na frente.Moto em
bom estado de conservação. R$3.100,00.Tratar
com Amoedo, fone: 995707654.

Estética e Emagrecimento

Clínica Le Succés. Descontos especiais para
metroviários e dependentes. Av. Boturussu,347. Tratar com Bianca Cuebas, fones: 22143364/99957-7888.

Vende-se

Netbook LG, R$ 799,00. Monitor CRT, R$100,00.
Relógio masculino Timex, R$ 230,00. Presépio,
R$150,00. DVDs de filmes, cada R$ 8,00. Secador Britânia Profissional, R$ 29,90. Centrifuga
Oster,R$230,00. Vaporeto Britânia, R$ 200,00.
USB TV: tv pelo computador (pendrive)
R$170,00. Tratar com Aureo Confortini, fones:
98037-0024/98164-0314.

Monza SL/E, 2.0

Fenametro realizará Congresso em setembro
O 5º Congresso
Nacional da
Fenametro (Federação
Nacional dos
Metroviários) será realizado entre
os dias 11 e 14 de setembro,
em São Paulo. Quem quiser
ser delegado do evento deverá
preencher a ﬁcha de inscrição e
entregar na Secretaria-geral do
Sindicato até às 16h de 8/8. A
eleição e apuração, nas áreas em
houver necessidade, acontecerão
duas semanas após o prazo para
inscrição.
As teses apresentadas serão
divulgadas até 28/7 e os delegados
eleitos poderão apresentar
emendas às teses de 6 a 23/8.
Veja ao lado o mapa eleitoral
(São Paulo terá direito a eleger
64 delegados, sendo no mínimo
13 mulheres) e abaixo a ﬁcha de
inscrição do Congresso.
Participe!

Nº de
Vagas

Cota de
Mulheres

Linha 1 – Estações

7

2

Linha 2 – Estações

4

2

Linha 3 – Estações

7

2

Tráfego – Linha 1

4

-

Tráfego – Linha 2

2

-

Tráfego – Linha 3

4

-

Área

SEGURANÇAS – Linhas 1, 2 e 3

6

2

Linha 5 – Estação, Tráfego e Segurança

3

1

PAT

6

1

PIT

4

-

PAT noturno

1

-

PIT noturno

1

-

Manutenção Linha 5 (PCR/MRS)

2

-

Manutenção Linhas

2

-

Manutenção Linhas 1 e 2

2

-

CCO

2

-

METRO I

2

1

CIDADE II, Conde Prates, GSP, George
Loeb

4

2

GCC

1

-

*Total 64 delegados, sendo o mínimo de 13 mulheres

5º Congresso Fenametro ‒ FICHA DE INSCRIÇÃO PARA ELEIÇÃO DE DELEGADOS

Nome: ____________________________________________________________________________________________
RG da Cia: __________________________________ Área: ________________________________________________
Escala ______________________________________ Fone: ________________________________________________
E-mail ____________________________________________________________________________________________
São Paulo, ____________________ / ________________________ /____________________________
Assinatura ________________________________________________________________________________________

Protocolo de recebimento da ficha de inscrição para a eleição de delegados
Nome: ________________________________________ RG da Cia: _________________________________________
São Paulo, __________/ ___________ / ________ ______________________________________________________
Responsável pelo recebimento - nome e assinatura

Vendo. 1989/1990, azul, 2 portas. GNV regularizado na documentação e todas as inspeções
realizadas. Osasco/SP.Tratr com Marcos Magno,
fones: 3371-7595/7298 ou 99777-7191

Vendo duas Casas no Belenzinho

Independetes. R$1.200 mil. Tratar com Ercole
Maddalena, fones: 96393-8642/2682-0639.

Vendo Sobrado/metrô Belém

3 dormitórios (1 suite), sala 2 ambientes, lavabo,
banheiro,cozinha grande,área de serviço,quintal, jardim, garagem e corredor lateral. Aceito
proposta. Tratar com Almir ou Solange, fones:
2618-5286/95337-8238 ou 98653-2533.

Prisma Max

Vendo 1.4,flex.Tratar comWalter,fones:3179200,
ramal 35822 ou 991365355 (Claro).

Vendo: 207 Passion XR Sport

1.4, 10/11, cinza, placa final 4, faróis de neblina,
travas e vidros elétricos,amplo bagageiro.Único
dono.35.500 km.Manual do proprietário.Chave
reserva. IPVA pago. Pneus novos e estepe sem
uso. R$ 25 mil. Analiso proposta. Tratar com
Evandro, fone: 4119-8221 (Tim).

Vendo Apartamento na V. Formosa

2 dormitórios, 55m², terraço grill. Entrega em
outubro. R$ 75mil na mão e R$ 186 mil com a
construtora. Tratar com Neri, fone: 98918-8312.

Alugo Apartamento

2 quartos, 1 vaga. A 4 km de distância do PIT.
Condomínio baixo. Tratar com José Almeida,
fone: 98325-7629.

Clínica de estética

Império da Beleza. Cabelereira, manicure, depiladora, esteticista facial e corporal, dia da noiva,
moda e acessórios. Rua Eng. Osvaldo Andreani,
738, Ponte Rasa (próx. Av. São Miguel). Fone:
3564-9617. Desconto especial.

Vendo Peugeot 307, 2.0

2005/2006 ,16 V, gasolina, 4 portas, automático,
air bag, alarme, ar condicionado, bancos em
couro, computador de bordo. Diversos outros
itens. Revisado recentemente e com garantia.
Tratar com Sebastião, fones: 99960-1725.

Vendo Bicama Seminova

Feita por marceneiro com colchão de molas.Em
ótimo estado e com uma escrivaninha. Tratar
com Mônica, fones: 3482-3942.

Vendo Consórcio Embracon

Grupos novos, em andamento, em finalização
e carta contemplada. Imóveis em todas as
regiões de São Paulo e Grande São Paulo.
Fones: 4102-0773/99705-5734 (Vivo)/98555-7817(Tim)/98979-8923 (Claro)/96207-3267
(Oi:). Acesse: casaecarrofacil.com.br. E-mail:
iedajardin@bol.com.br
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Documentos oficiais derrubam
alegações do Metrô para demitir
O portal Rede Brasil Atual publicou no dia 23/7 (quarta-feira) uma longa reportagem que
mostra que as justificativas apresentadas pelo Metrô para demitir os 42 trabalhadores são
inconsistentes e confirma que houve perseguição políticas aos metroviários demitidos

O

portal RBA mostra em detalhes
as irregularidades cometidas
pela empresa. Após investigação
detalhada constatou que documentos do
Metrô enviados ao Ministério Público
apontam que a empresa acusa trabalhadores
de terem cometido depredações que não
foram apontados em seu próprio relatório de
danos.
Além disso, os dois funcionários que
acabaram reintegrados aos quadros do
Metrô haviam sido acusados com alto
nível de detalhamento. Um deles teria
invadido a estação Ana Rosa, que interliga
as Linhas 1-Azul e 2-Verde, “danificando
as fechaduras” e “impedindo a entrada
de funcionários” em 6 de junho, às 6h15.
Outro teria impedido o fechamento da
porta do trem G-24 na estação Santa Cecília,
na Linha 3-Vermelha, às 7h15 do dia 7 de
junho. No final, as acusações mostraram-se
equivocadas.
A verdade é que nenhum metroviário
demitido participou de qualquer depredação.
Mais que ninguém é o metroviário quem
preserva o patrimônio público. Vale a
pena ler a reportagem completa. O link
é http://www.redebrasilatual.com.br/
trabalho/2014/07/inconsistencias-poem-emxeque-demissoes-sumarias-de-metroviariosapos-greve-2948.html

Veja a verdade dos fatos sobre as demissões
Foto: Paulo Iannone/Sindicato

O que a empresa diz:
“As demissões ocorridas não foram
em razão de greve. Nenhum grevista foi
demitido. Elas foram demitidos em razão de
outros fatos, e fatos graves, como invasão
de estação, depredação e vandalismo.”

A verdade

Alckmin e o Metrô podem tentar
enganar a população, mas não a categoria,
e todo mundo sabe o quanto o metroviário
cuida do seu local de trabalho. Quando
há depredação do metrô por usuários em
brigas de torcida, por exemplo, a notícia
chega pra todo mundo. Se qualquer
parafuso fosse quebrado durante nossa
greve ou um trem deixasse de prestar
serviço por dano, já não teríamos notícia?
Aconteceu justamente o contrário: a SRTE
vistoriou nossas dependências e não
constatou nenhum tipo de depredação,
e ainda multou o Metrô em R$ 8 mil por
prática antissindical.

desligados mesmo respeitando a decisão
judicial. Neste ano o próprio Alckmin
anunciou que “nenhum grevista foi demitido
por causa da greve”. E mais: as cartas de
demissão chegaram na segunda (9/6) de
manhã, ou seja, já estavam prontas pra
serem enviadas, independentemente da
nossa decisão.

O que a empresa diz:

O que a empresa diz:

“Quem não voltar ao trabalho corre sério
risco de ser mandado embora por justa
causa. Porque a greve é abusiva.”

A verdade

Em 2007 voltamos ao trabalho duas
horas após a greve ser considerada
“abusiva” e no dia seguinte já havia
anúncio de demissões; tivemos 61 colegas

“As dispensas foram fundamentadas
em provas documentais e objetivas.
Ressaltamos que, desde o início do
processo das demissões, a Companhia
assegurou a todos o direito de ampla defesa
em respeito às garantias individuais e
apreço à classe dos metroviários”.

A verdade

Qual a prova apresentada? O Metrô
demitiu por justa causa sem apontar o
motivo. Por isso, somente na semana
seguinte o Metrô mandou outra carta, com
acusações sem qualquer comprovação.
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Acordo Coletivo 2014

Ação do FGTS

Nossas conquistas
vêm com a luta!

A

Fotos: Paulo Iannone/ Sindicato

pesar de ficar aquém
de nossas expectativas,
cada avanço no Acordo
Coletivo 2014 deveu-se à
mobilização dos metroviários
durante os últimos meses.

Contribuição da Campanha
Em assembleia foi aprovada a contribuição
de R$ 35,00 para arcar com os gastos da Campanha Salarial. O desconto será realizado na
folha de pagamento de julho.

Travamos uma longa disputa
com o Metrô e o governo estadual
por um reajuste salarial de dois
dígitos que não atingimos, ainda
que o índice alcançado de 8,7%
fique acima da inflação.
Os avanços ficaram por
conta da extensão do auxíliocreche no valor de R$ 579,19
para os pais, do aumento do VA
para R$ 290,00 e do VR que foi
para R$ 27,88 sem desconto no
holerite.
Entretanto, muitas
reivindicações não foram
atendidas e o Sindicato
continuará lutando por elas.
O Plano de Carreira da GMT
e GOP, a periculosidade para
OTM1 e Metrus serão tratados
pelo Núcleo de Conciliação do
TRT e estamos aguardando o
agendamento da reunião.

Intimidação

Assembleia de deflagração da greve

Descontos e compensação:
Metrô não negocia!
Apesar do Sindicato reivindicar uma reunião de negociação,
o Metrô decidiu unilateralmente impôr a compensação dos
dias de greve e o desconto de horas de reunião setorial
da manutenção com impacto no DSR. Essa é mais uma
demonstração da intransigência do Metrô. O Sindicato vai
continuar exigindo negociação pelo não desconto dos dias
parados e das horas de setoriais.

Metrô aplica “pacote de maldades”
após greve da categoria
A empresa está impondo diversas ações para tentar
intimidar a mobilização da categoria. Proíbe setoriais
nas bases, ameaça punir quem usar o adesivo da
campanha pela readmissão, impede companheiros de
participar de reuniões da CIPA, impõe na operação
o uso do colete refletivo insalubre, proíbe uso de TV
e som em ambientes de descanso e assedia, ameaça e
persegue os trabalhadores.
Na segurança, um dos setores mais atuantes da
greve, o Metrô vem tentando intimidar e coibir qualquer
mobilização, chegando ao ponto de reunir os SSE’s
para impor um “pacote de maldades”, como a tentativa

de realizar rodízio de SSE’s e AS’s em todas as bases,
sem discussão com os trabalhadores, sendo que muitos
repudiam esta prática.
Junto à campanha pela readmissão, os metroviários
devem continuar a mobilização, com uso de adesivos,
setoriais, assembleias e atividades em defesa de
nossas reivindicações, denunciando qualquer postura
antissindical, autoritária e assediadora da empresa.
O Sindicato está em contato e disposto a se reunir
com a direção do Metrô para debater estes problemas, mas
sabemos que apenas a mobilização fará a empresa recuar e
respeitar os metroviários.

Solidariedade internacional

Revolucionários sírios doam
10 mil reais aos metroviários demitidos
Carta dos revolucionários
sírios aos metroviários

N

ós, ativistas das revoluções no mundo
árabe, devemos muito da nossa
moral à solidariedade internacional.
Vivemos sob ataque monstruoso
de Bashar el-Assad e suas forças
paramilitares que nos impõe um cerco
duríssimo que obriga nossas crianças a
sobreviverem se alimentando de gatos,
cães e plantas selvagens.
Combatemos, mesmo com escassez
de armas, não só as forças de Assad mas
também os contrarrevolucionários do
Hezbollah e do ISIL-Estado Islâmico do

Você já se recadastrou no Sindicato? Para ser
representado no processo para recuperar as
perdas do Fundo de Garantia (FGTS) é preciso
ser sindicalizado e ter seus dados atualizados.
É simples: basta entrar no site do Sindicato
(www.metroviarios.org.br, no lado direito) e
recadastrar-se. Se você ainda não é sindicalizado, pode também sindicalizar-se pelo site
para ser incorporado ao processo. Acompanhe
a ação:nº 0002813-23.2014.4.03.6100 em www.
jfsp.jus.br (clicar em fóruns federais).

Iraque e do Levante.
A solidariedade que recebemos da
classe trabalhadora do Brasil, da CSPConlutas, ANEL, Metroviários de São
Paulo, é inestimável não só para nossa
revolução na Síria, mas também para a
revolução egípcia e, mais recentemente,

para a luta do povo palestino.
Por isso, mesmo em circunstâncias
difíceis da guerra, iniciamos uma
campanha e recolhemos a partir dos
conselhos revolucionários locais e outros
coletivos revolucionários em Damasco
dez mil reais para expressar nossa
solidariedade aos metroviários demitidos
após greve histórica.
Nós estamos com vocês, pois
sabemos que, inevitavelmente, a sua
causa é nossa, e sabemos que vocês
compartilham o mesmo sentimento.
Saudações revolucionárias,
Primeira Brigada de Damasco /
Exército Livre da Síria

Alguns companheiros estão sendo intimados
a prestar depoimentos na Delegacia de Polícia
do Metropolitano (Delpom) sobre a atuação na
greve.Essa é mais uma forma de tentar intimidar
o trabalhador,na tentativa de criminalizar o movimento legítimo.O Sindicato pede a todos que
forem intimados a procurar o Departamento
Jurídico da entidade.

Multa
O Sindicato foi multado em R$ 900 mil pelo TRT
e já recorreu da decisão. O motivo alegado foi
a “abusividade” da greve. Na prática, estão bloqueados a arrecadação do Imposto Sindical de
2014, além de recursos próprios do Sindicato.

Multa 2
A Justiça Civil rejeitou o pedido da absurda
multa de R$ 354,4 milhões feito pelo Ministério
Público Estadual (MPE) endereçado ao Sindicato, em decorrência da greve da categoria em
junho. No entendimento do juiz Carlos Goldman, a Justiça comum não tem competência
para julgar o caso, que envolve questões do
direito de greve e remeteu o processo para a
Justiça do Trabalho.

Futsal
As inscrições para o XXIII Campeonato de Futsal
do Sindicato já começaram. Para participar os
interessados devem procurar a Secretaria de
Esportes até 4/8. No dia 16 de agosto (sábado),
às 11h,no Sindicato,será realizada uma reunião
para discutir a organização do torneio.

Reserva da quadra
Os interessados em utilizar a quadra, a área de
lazer e o auditório do Sindicato devem efetuar
a reserva com um mês de antecedência. Para
fazer a reserva,procure a Secretaria de Esportes
do Sindicato.

Colônia de Férias
A Colônia de Férias em Caraguatatuba ficará
fechada durante o mês de setembro para ser
realizada a manutenção do local.

Vôlei no Sindicato
Venha se divertir na quadra do Sindicato. Toda
segunda-feira,a partir das 15h,rola vôlei.Podem
participar homens e mulheres. Venha e traga
seus amigos.

Abaixo-assinado
Continua circulando nas áreas o abaixo-assinado contra as demissões.No site do Sindicato
(www.metroviarios.org.br) é possível acessar
as duas versões do abaixo-assinado (direcionado à categoria e à população). Contribua
com a luta pela readmissão!
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. Subsede: 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: Tiago Marcelino Pereira. Redação e
Revisão: Rogério Malaquias e Paulo Iannone. Projeto Gráfico e Editoração: Maria Fígaro.
Fotolito e Impressão: RD Gráfica. Tiragem: 6 mil exemplares.

