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Pauta: Luta contra a privatização
da Linha 15-Prata do monotrilho

Vale a pena LUTAR!

13/6 foi um importante dia de luta, com retirada 
de uniforme, uso de adesivo e ato público. 
Mobilização forçou a empresa a recuar na 
retirada do código 103 no Tráfego. Também 
neste dia foi homologado na Justiça o acordo 
para a reintegração dos 37 demitidos de 2014

50 minutos OTs
Com mobilização, empresa 
recua. Negociação no dia 18/6

Após mobilização da ca-
tegoria, com retirada de 
uniforme no Tráfego e Es-

tações no dia 13/6, uma comis-
são de metroviários foi recebida 
por representantes do Metrô, da 
GRH, GOP e DA, no fi nal da tar-
de. A empresa recuou momen-
taneamente e garantiu o térmi-
no da jornada do OT após a úl-
tima volta, até o fi nal deste mês, 
que é uma conquista de 40 anos. 

Na segunda-feira (18/6) haverá 
negociação sobre o tema.

A empresa comprometeu-se 
em orientar as chefi as para can-
celar as anotações no ROA em 
consequência das mobilizações 
aprovadas em assembleia. 

O atraso na Operação Co-
mercial marcado para 18/6 e 
a retirada de uniforme foram 
suspensos. Continua o uso de 
adesivo. 

  Sandra, demitida em 2007, é reintegrada

Demitidos de 2014

Homologado o acordo 
para a reintegração

19/6 (terça-feira), 18h30, no Sindicato

No dia 13/6 (quarta-feira) 
foi assinada pelo juiz Thiago 
Melosi Sória a homologação 
do acordo entre Sindicato e 
empresa para a reintegração 
dos 37 demitidos de 2014. 
Pelo acordo, a empresa 
tem cinco dias úteis para 
efetuar a reintegração dos 

companheiros.
Será marcada uma 

assembleia específi ca para 
discutir todos os detalhes 
referentes ao processo dos 
demitidos e já está sendo 
encaminhado ofício ao Metrô 
para redução da mensalidade 
para 1,3%. 

Depois de 11 anos de 
espera e muitas lu-
tas travadas, San-
dra Afonso, funcio-
nária demitida em 

2007, obteve o direito 

ao retorno em decisão 
por meio de liminar do 
Supremo Tribunal Fede-
ral (STF). 

Ela foi reintegrada 
em 13/6.

Fotos: Paulo Iannone/Sindicato
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Empreendimentos: Aquarius/Itaquera
No projeto os empreendimentos são lançados por etapas, seguin-
do padrão rigoroso de qualidade. Parcelas de R$ 495,00, sem en-
trada, sem intermediários, sem chaves, sem fi ador, sem consulta 
ao SPC e Serasa e sem comprovante de renda. Informações: www.
aquariusabtacional.com.br/empreendimento ou fones: 2093-
7575/99964-0075.

Vendo Apartamento
48m², 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e uma vaga 
de garagem. Portaria 24h. Água inclusa no condomínio. Rua Co-
ração Brasileiro, 80, apto. 13, Bloco I, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, Fascinação 1. R$ 155 mil. Tratar com Paulo ou Marcela, 
fones: 98989-8091/99400-1457.

Corpo e Mente Academia
Natação para adultos, crianças e bebês. Hidroginástica, ginástica, 
zumba, espaço kids, dança do ventre. Rua Paricatuba, 16, Vila Ré, 
entre as estações do metrô Patriarca e Artur Alvim. Fones: 98318-
6919 (WhattsApp)/3297-1432.

Vendo Sítio de 886 ha
No município de Elói Mendes, Sul de MG. Casa de 3 quartos (1 su-
íte), sala, cozinha, lavanderia, garagem para 2 veículos, pomar de 
3 mil m², capineira, cana, curral, energia elétrica (transformador 
10 Kva). Tratar com Nilton/Carmem, fone: (35) 99244-2634 ou (11) 
98568-5303 (Carmem).

Alugo Apartamento
2 quartos, sala cozinha, banheiro, área de serviço, garagem fecha-
da. Av. Padre Estanislau de Campos, nº 316, 42-B, quarto andar, 
Cohab I, Artur Alvim. Tratar com  Ivan José da Silva, fones: 95444-
0203/2741-8317.

Vip Seguros
Seguros de vida, saúde e patrimônio. Trabalhamos com as melho-
res seguradoras (Amil, Porto Seguros, Bradesco, Sul América, etc.) 
plano de saúde empresarial para empresas acima de duas pes-
soas. Cotação sem compromisso. Tratar com Hélio Dibiasi, fone: 
98736-4633 (WhatsApp).

Vendo Casa
No Jardim São Paulo. A 800 metros da estação do metrô Jardim 
São Paulo. Próximo ao parque da Juventude e Shopping Center 
Norte. Com 3 suítes, escritório, cozinha (todos com armários em-
butidos). Sala, lavabo, dispensa, churrasqueira, edícula, garagem 
para 3 autos. Terreno 156m². Área construída 183 m². R$ 675 mil. 
Aceito fi nanciamento (FGTS). Tratar com João, fone: 98332-7159 
(WhatsApp).

Casa Assobradada – Vendo/Alugo
Na Vila Aricanduva, entre as estações do metrô Vila Matilde e Pe-
nha. 3 quartos, sendo uma suíte, sacada, cozinha, jardim de inver-
no, lavanderia, garagem para 2 carros (uma coberta). Porcelanato 
na sala, piso frio na cozinha e nos dormitórios. Venda: R$ 425 mil. 
Aluguel: R$ 2 mil. Aceito fi nanciamento, fi ador ou depósito. Tratar 
com João Messias, fone: 2982-2600.

HB20
Branca, 13/14, 1.0. Único dono. 40 mil km. Sem avarias. Trio elé-
trico e alarmes. R$ 31 mil. Tratar com Gilmar Messias, fone: 2982-
2600.

Vendo Casa
Na cidade de Amparo, próximo de Serra Negra. Excelente localiza-
ção. Próximo da rua da Saudade e Luiz Cople. Com 279 m². R$ 380 
mil. Tratar com Gilberto, fone: 99581-4850.

Vendo Casa/Peruíbe
No Park d’Áville. 3 dormitórios (1 suíte), sala, cozinha, geladeira, 
fogão, armário, banheiro social, lavanderia, garagem para 2 car-
ros, jardim, quintal, portão e esquadrias de alumínio. Seguran-
ça com alarme. Cerca elétrica e chave tetra. Espaço grande nos 
fundos. Terreno: 180 m². Toda infraestrutura. Documentada. R$ 
200 mil. Tratar com Edison Assis, fones: (13) 3424-2969/(13) 98220-
6878 (Tim) (WhatsApp).

Vendo Casa/Itanhaém
Perto da praia Balneário Verde Mar. A 350 m do mar. Rua moni-
torada 24 h. Terreno: 225 m². Área construída: 82,66m². Fachada 
com pedras coloniais, portões altos. Gradeada (portas e janelas). 
2 quartos (1 suíte) e outro com ar condicionado. 2 WCs. Sala com 
2 ambientes. Cozinha. Garagem para 3 carros. Lavanderia, chur-
rasqueira, pia e balcão, 2 jardins. Piscina, sótão e estrutura para 
sobrado. Comércio próximo. Documentos ok. R$ 235 mil. Aceito 
FGTS de SP e fi nanciamento bancário. Tratar com Edison Assis, 
fones: (13) 3424-2969/(13) 98220-6878 (Tim) (WhatsApp).

Limpeza/Higienização 
Sofá sujo? Nós temos a fórmula. Limpeza de sofá, higienização 
de veículos, impermeabilização, limpeza de colchão, cadeiras, 
bancos de couro. Orçamento sem compromisso. Acesse: www.
formulasofa.com.br ou e-mail: atendimento@formulasofa.com.
br. Tratar com Alexandre Barca, fone: 98208-5379.

Vendo Casa Térrea
3 suítes, sala 3 ambientes, lavabo, cozinha com churrasqueira 
completa, piscina de 35 mil litros com cascata. Área gramada. 
Encanamento para receber água quente. Terreno de 680 m, 
área construída de 205 m. Condomínio de alto padrão, região de 
Atibaia, Cond. Shambala II. Tratar com Osvaldo Varanelli, fone: 
97066-2063/98954-7482 (WhatsApp).

Vendo apartamento
Quarto, sala, cozinha, WC, área de serviço com terraço e vaga na 
garagem. Próximo a variado comércio. Localizado no Caiçara, do 
lado da praça da antiga feirinha de artesanato. R$ 140 mil. IPTU: 
R$ 89,12. Condomínio: R$ 285,12. Tratar com Alice ou Beto, fones: 
2331-9930/98769-5636 (Tim) (WhatsApp). Envio fotos do local pelo 
WhatsApp.

Alugo Apartamento
Na av. Jabaquara, edifício Itaici. 300 m da estação do metrô São 
Judas. 65 m². Reforma recém-concluída. 2 quartos, armários em-
butidos, sala de 2 ambientes, varanda, piso laminado (novo), cozi-
nha com armários e coifa, dependência de empregada e 1 vaga. R$ 
2.100. Condomínio: R$ 600. IPTU: R$ 100. Tratar com: Luís Otávio, 
fone: (11) 97320-2930.

Isenções
Compre seu carro zero km com até 30% de desconto. Quem tem 
direito? De modo geral quando se fala de defi ciência, pensamos 
nos cadeirantes, nas pessoas com amputação, com má formação 
ou com paralisia, mas existe uma doença que geram limitações 
consideradas defi ciência. Tratar com Milton, fone: 97706-2581 ou 
com Felipe, fone: (12) 3921-1698.

Global Isenções
Especializada na obtenção de cartas de isenções de impostos, de 
IPI, de ICMS, de IPVA, de rodízio. Patologias que dão direito as 
isenções: artrite, artrose, AVC, amputações, manguito rotador, pa-
ralisia, Parkinson, próteses, problemas na coluna, problemas no 
joelho, etc. Saiba se você tem direito. Tratar com Marcos, fones: 
(11) 4281-0102/3569-4690. Acesse: www.globalisencoes.com.br. 
Av. Alberto Byington, 1213. Vila Maria, SP.

Colônia de Férias

 

  

  

Esporte e Lazer

Reajuste da Colônia de Caraguatatuba

Treinamento aos funcionários da Via 
Mobilidade é responsabilidade da CCR

Não vamos colaborar com a 
CCR, uma empresa privada 
que visa o lucro e não tem 

compromisso com a prestação de 
um serviço de qualidade à popu-
lação e com os direitos dos traba-
lhadores. O Metrô, como empresa 
pública, construiu e desenvolveu 
tecnologia avançada na linha e 
agora os empresários ainda que-
rem que o treinamento seja feito 
por funcionários do Metrô.

Os novos funcionários do 
consórcio Via Mobilidade da Li-
nha 5-Lilás devem ser treinados 
pela própria CCR. A empresa que 
controla a linha não quer se res-
ponsabilizar pelo treinamento. O 
Sindicato sabe das difi culdades 
geradas pela pressão e assédio da 
empresa e lutará pelos direitos e 
pela dignidade de todos os traba-
lhadores.

Convidamos todos os novos 
funcionários da Linha 5 (e tam-
bém da Linha 4 - Amarela, que 

são igualmente contratados pela 
CCR) a se fi liarem ao Sindicato. 
Para isso basta acessar o site: 
https://sindicalizacao.metrovia-
rios-sp.org.br/ ou pelo aplicativo 
para smartphones (baixe o app 
através das lojas virtuais ou pelo 
link: http://aplicativo.metrovia-
riossp.org.br). 

Assim enfrentaremos juntos 
as batalhas por melhores condi-
ções de trabalho, contra o assé-

dio, a precarização e a pressão da 
iniciativa privada. 

ALERTA: nos treinamentos de 
entrada dos funcionários da L4 
pessoas se passaram pelo Sindi-
cato dos Metroviários para con-
seguirem sindicalizar os traba-
lhadores ao Sindecrep. Cuidado, 
peça identifi cação e faça a sin-
dicalização apenas através dos 
links ao lado. O Sindicato vai ga-
rantir o sigilo sobre as sindicali-
zações para evitar algum tipo de 
retaliação da empresa. 

Pauta de Reivindicações: 
Nos próximos dias protocolare-
mos a pauta de reivindicações 
para abrirmos negociação coleti-
va com a Via 4 e a Via Mobilidade. 
Estamos encaminhando ofício às 
empresas para garantirmos uma 
adequada atuação sindical nos 
postos de trabalho e buscarmos 
fazer uma campanha que ga-
ranta um acordo coletivo melhor 
para os trabalhadores.

Conforme regulamento de reajuste, fi cou em R$ 
64,85 a diária por apartamento com 5 pessoas (só-
cio mais 4 dependentes diretos), R$ 53,50 a diária por 
apartamento com 4 pessoas (sócio mais 4 dependen-
tes diretos), R$ 40, 50 (valor mínimo) quando houver 
3 pessoas no apartamento (sócio mais dependentes 
diretos) e R$ 33 a diária, por pessoa (convidado).

Reservas
As reservas devem ser feitas pessoalmente, na 

secretaria de Esporte e Lazer do Sindicato, ou pelos 
telefones 2095-3607, de segunda a sexta-feira. Pe-
ríodo da reserva: máximo 7 dias. Cada sócio poderá 
reservar 1 apartamento.

O associado deverá fazer a reserva, no mínimo, 
um mês antes da data prevista para utilização e com-
parecer ao Sindicato para assinar a guia de reserva.

Classifi cados

Veteranos Futebol
As inscrições para o 

Campeonato Master (Vete-
ranos) de Futebol de Campo 
podem ser feitas até 23/6. 
Neste dia, às 10h, no Sindica-
to, haverá uma reunião com 
representantes das equipes 
para defi nir o formato do 
torneio e as suas regras. O 
Campeonato terá início em 
14/7. 

Futebol Society
Toda quarta-feira, das 

16 às 18h, o metroviário 
pode utilizar a quadra de fu-
tebol society localizada na 

Penha. A Penha Society fi ca 
na rua Alvinópolis nº 453, ao 
lado do metrô Penha. 

Jogos da Copa
A Lanchonete do Sindi-

cato dispõe de uma televisão 
com tela gigante (4K) para as-
sistirmos aos jogos da Copa 
do Mundo de Futebol. Toda a 
categoria está convidada a 
assistir aos jogos na lancho-
nete, inclusive aos domingos.  

Truco
O Campeonato de Truco 

será realizado no dia 4/8. 
Mais informações com a Se-

cretaria de Esportes, Cultu-
ra e Lazer do Sindicato (te-
lefone 2095-3607, procurar 
Marcelo). 

Videokê
O Festival Metroviário 

de Videokê terá sua terceira 
edição. As inscrições estão 
abertas até 31/7. As etapas 
classifi catórias acontece-
rão nos dias 2, 4 e 9/8 e a 
grande fi nal em 18/8. Aces-
se a fi cha de inscrição, re-
gulamento, catálogo de mú-
sicas e mais informações 
no site do Sindicato (www.
metroviarios.org.br). 

Participe das atividades!

Linhas 4 e 5

Metroviários Via 4 e Via Mobilidade
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Pesquisas apontam

Brasileiros são 
contra privatização

Duas pesquisas recentes, da Ipsos 
e da CUT/Vox, demonstram que, 
para a maioria dos brasileiros, 
a venda de empresas públicas 
pioram e encarecem serviços. 
Empregos são perdidos e só 
empresários e os ricos ganham

A maioria dos brasileiros é contra privatização 
de empresas e serviços públicos, segundo pesquisas 
divulgadas recentemente. Os entrevistados citam 
preços mais altos, demissões de trabalhadores 
e redução de salários. Consideram ainda que o 
negócio não traz benefícios para o Brasil.

Em pesquisa divulgada em maio pelo Instituto 
CUT/Vox Populi, perguntados se concordavam com 
a privatização da Petrobras, 60% foram contra 
e 59% disseram que a venda da companhia só 
interessa a empresários, os investidores e os mais 
ricos. A mesma opinião têm os 61% contrários à 
venda da Caixa Econômica Federal (CEF) para o 
sistema bancário privado e os 58% que discordam 
da entrega do Banco do Brasil e os 57% que se 
opõem à perda do controle público da Eletrobras.

No começo deste mês, o Instituto Ipsos 
apresentou pesquisa mostrando que seis em cada 
dez brasileiros (61%) não apoiariam o candidato 
a presidente que prometa privatizar a Petrobras. 
Da mesma forma, 57% dos entrevistados não 
apoiariam candidato que defenda a liquidação do 
sistema de Previdência Social. 

A pesquisa identifi cou uma posição parecida 
sobre a privatização da CEF e BB: a maioria não 
aceita a privatização das instituições fi nanceiras. 

Em resumo, os brasileiros têm consciência 
de que a privatização só beneficia os mais 
ricos, prejudicando os trabalhadores e a 
população em geral. 

Continuando seu 
projeto de entrega do 
patrimônio público, o 

governo estadual marcou 
para 26/6 mais um leilão de 
privatização, desta vez o 
da Linha 15 do monotrilho. 
Além de privilegiar os 
grandes empresários e 
prejudicar a população, o 
processo é irregular, como 
aconteceu com a entrega das 
Linhas 5 e 17, realizada em 
19/1/2018.

Quando fi car totalmente 

pronta, a linha contará 
com 26,6 km de extensão 
e 18 estações, ligando 
os distritos de Ipiranga 
e Cidade Tiradentes, 
através dos bairros de Vila 
Prudente, Sapopemba, 
São Mateus, entre outros. 
Atenderá uma demanda 
estimada em 550 mil 
passageiros por dia. Conta 
hoje com seis estações em 
funcionamento. 

Ou seja, outro grande 
patrimônio, construído 

com dinheiro público, 
provavelmente será “doado” 
ao grupo CCR. Para se ter 
ideia do prejuízo que será 
provocado à população, o 
lance mínimo estabelecido 
para a “concessão” da Linha 
é de R$ 153,3 milhões. Já 
foram investidos no trecho 
cerca de R$ 7,2 bilhões. 

Participe da assembleia 
de 19/6 para discutirmos 
e decidirmos ações contra 
mais essa picaretagem do 
governo estadual. 

Mais um leilão de 
cartas marcadas! 

Leilão está marcado para 26/6 e já tem um vencedor: mais 
uma vez, o consórcio CCR, que já levou as Linhas 5 e 17, e 
também administra a Linha 4

Privatização da Linha 15 – Prata

Privatização é sinônimo de perdas para os 
trabalhadores e a população

Privatização e terceirizações levam à queda da qualidade na prestação 
dos serviços, perda de direitos e de conquistas históricas. As tentativas de 
desmonte da empresa pública mostram que a entrega dos serviços para a 
iniciativa privada causa prejuízos para os trabalhadores e a população

A privatização e as 
terceirizações tentam mudar a 
característica principal do Metrô, 
que é a prestação do serviço 
essencial de transporte coletivo 
de qualidade. Com a privatização 
e as terceirizações, o transporte 
passa a ser usado apenas na 
busca de altos lucros para as 
empresas envolvidas nesses 

processos. Além de utilizarem 
a tecnologia e conhecimento 
desenvolvidos pela categoria 
metroviária, exploram ainda 
mais e com piores condições de 
trabalho. É o caso das bilheterias 
terceirizadas e das linhas 
privatizadas. 

O Metrô entregou a operação 
das bilheterias em alguns locais 

para empresas, como a Liderança, 
que realizam o serviço sem 
treinamento adequado e com 
baixos salários aos funcionários, 
e retirou os adicionais de risco 
de vida e quebra de caixa dos 
OTMs1. No caso da Linha 5 e 
17, a empresa tem imposto 
transferências, mudando escalas 
e atacando os funcionários.

Manifestação em 19/1/18, em frente à Bolsa de Valores, contra a privatização das Linhas 5 e 17
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Cotidiano

SEMINÁRIO

Vidas LGBTs importam!

A Secretaria de Assuntos LGBTs, 
Diversidade Sexual e Identi-

dade de Gênero promoveu o 1º Se-
minário sobre orientação sexual e 
de gênero no Sindicato. 

Uma pessoa LGBT morre por 
dia vítima de violência homófobi-
ca. Em 2017 foram registrados 445 

homícidios no Brasil. Além disso a 
população LGBT é frequentemen-
te alvo de ofensas preconceituosas 
e inúmeras formas de violência, 
em muitos casos no ambiente de 
trabalho. É preciso defender o di-
reito à vida em igualdade de con-
dições para todos. 

As mesas de debates temáti-
cos abordando as diversas formas 
de discriminação e violência por 
conta da orientação sexual, iden-
tidade de gênero e inter-relações 
contaram com a participação de 
convidados especialistas nos di-
versos temas.

Fotos: Paulo Iannone/Sindicato

Evento que aconteceu na 
sede da entidade no dia 11/6 
debateu assuntos relacionados 
à discriminação e violência à 
população LGBT (Gays, Lésbicas, 
Bissexuais, Travestis e Transexuais) 
no Brasil e no ambiente de trabalho

Transferências da L5
Tráfego:

O Sindicato iniciou diálogo 
com as chefi as e está aguardando 
divulgação dos critérios que fo-
ram acertados. Será respeitada a 
lista de transferência das Linhas 
1 e 2 para a Linha 3, que seguirá 
os mesmos critérios atuais. Para 
os OTs da L5 serão respeitadas 
as escalas atuais e, na medida do 
possível, os postos que eles esco-
lheram na pesquisa. Eles entra-
rão na lista de espera para base 
pela ordem de função.

Estação:
Na reunião com a empresa, 

em 13/6, foi apresentada pelo Sin-
dicato uma lista com mais de 110 
assinaturas de OTMs 1 e 2 de es-
tação colocando suas preferências 
para a transferência. A empresa 
comprometeu-se em marcar uma 
data de reunião para tratar espe-

cifi camente sobre o assunto. 

GMT:
Haverá reunião na segun-

da-feira (18/6) entre Comissão 
de Trabalhadores e Gerente de 
Manutenção no Pátio Capão Re-
dondo. 

Seguranças:
O Sindicato, em conjunto com 

a Comissão dos ASMs, já iniciou 
negociação com o Departamento 
para discutir postos e critérios de 
transferência, tentando minimi-
zar os impactos.  

Reunião de ASMs com Metrô 
sobre equipamentos

No dia 5/6 a Comissão dos 
trabalhadores da segurança se reuniu 
com diretores do Metrô para avançar 
no debate sobre uso de equipamentos 
de proteção. A empresa apresentou 
uma proposta e os trabalhadores vão 
novamente se reunir para defi nir uma 
posição a respeito.

Foto: Paulo Iannone/Sindicato

Equiparação Salarial

Além das conversas nas áreas, no dia 29/5 foi 
realizada uma reunião no Sindicato sobre Equiparação 
Salarial. Agora será realizado um levantamento de 
todos os casos. Estamos viabilizando uma reunião com a 
empresa para tratar do problema em todas as áreas. 

Em breve convocaremos todos os envolvidos para um 
encontro no Sindicato.

Preencha o formulário por meio do link equiparacao.
metroviarios-sp.org.br para encaminharmos o pedido de 
equiparação.

ASM1 agredida em VTD
No dia 15/6, na estação Vila Matilde, du-
rante estratégia de atuação com ambu-
lantes, a ASM1 Suzana Cavalcanti levou 
uma pedrada na cabeça e fi cou grave-
mente ferida. Outros ASMs também 
foram agredidos. O Departamento de 
Segurança precisa acabar com essas es-
tratégias que colocam em risco os traba-
lhadores. 

Não à compensação
O Metrô, de forma unilateral, instituiu 
um calendário de compensação para 
os dias de jogos da Copa. No entanto, os 
trabalhadores já haviam negociado com 
suas chefi as em algumas áreas da Manu-
tenção que iriam trabalhar nos dias dos 
jogos. Não há interesse em folgar e ter 
que compensar pois isso pode gerar com-
pensações diárias de mais de 40 minutos 
por dia, comprometendo o dia a dia. 

Não à compensação 2
As Comissões de Bases dos Pátios Jaba-
quara e Itaquera estão se organizando e 
realizando abaixo-assinado para garan-
tir que a medida imposta pela GRH não 
se aplique onde a maioria dos trabalha-
dores  não a queira. 

Atribuições/OTM1
Esse assunto foi discutido em reunião 
com representantes do Metrô em 13/6. 
Será marcada uma nova reunião na pró-
xima semana para avançar na discussão 
sobre novas funções que possam garan-
tir periculosidade e também treinamen-
to de bilheteria e rodízio nos postos. Essa 
reunião terá a participação de compa-
nheiros da base.

Operação
Parabéns a todos os companheiros que, 
no dia 13/6, retiraram o uniforme em 
protesto contra a retirada de direitos, a 
privatização e a terceirização. É assim 
que se faz!

Chega de assédio!
Na Barra Funda, o SG Nilo e o SL Caio 
têm feito o assédio moral correr solto. 
Enquanto faltam funcionários e sobram 
agressões, além da falta de respeito com 
os colegas transferidos compulsoria-
mente da L5, a chefi a, que não resolve 
nenhum destes problemas, quer instalar 
um clima cada vez mais degradante de 
trabalho. Basta! Merecemos respeito!

Troca
OTM1 Vânia Jesus, escala B em Liberda-
de procura troca casada na mesma escala 
pra a Linha 3, entre as estações Penha até 
Patriarca. Contato na estação Liberdade.
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