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Aniversários

Equipe em Foco
No MTO, a OFJ/CCB é a
responsável pela manutenção das
antenas, caixas de controle,
choppers, baterias e sistemas
auxiliares das frotas das linhas 1,
2 e 5, das chaves da frota linha 1,
2, 3 e 5. Atualmente esta equipe é
composta por 33 pessoas.
Em função da futura
redistribuição de tarefas entre as
diversas oficinas, o desafio atual
da equipe é estudar e se adequar
aos novos sistemas elétricos
instalados nos trens novos e
modernizados.
As reuniões "extracampo" do time acontecem nas quadras de futebol, nas churrasqueiras
da área de lazer, nos aniversários "semanais" organizados pelo Cardoso nas lanchonetes das
redondezas. Além destes locais elas também acontecem na casa da Dona Mônica, cozinheira
de mão cheia e esposa do Douglas. Ela faz o contraponto com a nutricionista do refeitório do
Pátio Jabaquara, reclamam os gordinhos, "... é muito difícil seguir o regime indicado pela Idaluci.
Com a concorrência das torradas com azeite nos cafés da manhã e os almoços que a Dona
Mônica promove, recupero o peso de quinze dias de regime em meia hora almoçando na casa
do Douglas...".
Esta bela turma é formada pelos Oficiais Traves (mais popular no METRÔ que o Pelé no
futebol), Geraldo, Amauri, Eginaldo (Mãinha), Roberto, Rogério, Douglas, Altamiro (Mirão),
Josué, Renato, Cardoso, Almir, Claudemar (Dendem) , Thiago, Eliezel, Lucas, Carolina,
Alexandre (Bandalhauskas), Airton (Pinguim), Ronaldo, Rildo e Anderson, pelos Técnicos
Milton, Eliseu, Marcel, Fontanezi, Rafael e Henrique, pelo Supervisor René e pelos Aprendizes
Igor, Amanda, Gabriela e Esdras (Mister Bean).
René Silva Bizarro - MTO-OFJ/CCB

Metroviário em Foco
O paulistano Wilson Clemente de
Souza, 35 anos, casado, é técnico em
mecânica formado pelo SENAI Roberto
Simonsen, tem bacharelado em Letras
pela UNIB e está cursando Design
Gráfico na UNINOVE. Há 6 anos
trabalha como mecânico na oficina
pneumática
do
Pátio
Jabaquara
(OFM/PPM/PNM).
Desde pequeno se interessou por
desenho, inspirado nos personagens de
Maurício de Souza. Incentivado pela
família, o que era hobby se tornou um
ideal. Estudou na conceituada escola de
desenho Carlos de Campos, onde foi
colega de turma dos irmãos Otávio e
Gustavo Pandolfo, conhecidos artisticamente como “Os Gêmeos”, que têm seus trabalhos
reconhecidos em vários países. Quem não conhece, vale uma pesquisada na internet.
Atualmente, além de desenhar (já criou vários personagens), trabalha com artesanato e
pintura de quadros, tendo inclusive montado seu atelier.
O Wilson é um grande exemplo e incentivo para todos aqueles que sonham em trabalhar
na área artística, com música, desenho, pintura, artesanato, etc., pois, mesmo trabalhando oito
horas por dia no Metrô, onde é considerado um ótimo profissional, nunca perdeu o foco no que
realmente gosta de fazer: desenhar.
Nos próximos meses ele irá ministrar aulas de artesanato no sindicato. Os interessados
fiquem atentos.
Ricardo Moitas - MTO-OFM
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Aconteceu
Encontro dos técnicos do MTO

29ª Reunião do GPAA

Na tarde do dia 14 de julho, foi realizada a segunda
reunião de integração dos técnicos da OFI e OFJ, no auditório do
bloco L. O chefe de departamento, Antônio Márcio, abriu o evento
expondo o momento atual do Metrô e os novos desafios que
estão surgindo com a ampliação do número de linhas e
modernização dos sistemas. Em seguida foi apresentada a nova
distribuição dos equipamentos nas oficinas eletrônicas pelos
supervisores, Casagrande e Fábio.
Também foram tratados assuntos como: os gastos com
treinamentos; o uso do Fórum Técnico do MTO; os resultados do
1º Ciclo de Palestras do MTO e o cronograma para o 2º. Para
divulgar a participação dos empregados do departamento em
eventos externos foi apresentadas lista de trabalhos aprovados
para a 17ª Semana de Tecnologia Metroferroviária da AEAMESP
– Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Metrôs e para as
próximas reuniões do GPAA (veja a matéria nesta edição) e da
ABRAMAN – Associação Brasileira de Manutenção.
Como novidade, foi anunciada que a próxima reunião de
integração contará com a participação de todos os técnicos do
departamento.
Após o término das apresentações foi realizada uma
dinâmica promovida pelas analistas do RHD. O encontro foi
finalizado com um churrasco de confraternização no Metrô Clube
do Jabaquara.

Aconteceu em Brasília, nos dias 3, 4 e
5 de agosto, a 29ª Reunião do GPAA – Grupo
Permanente de Auto Ajuda. Este grupo tem
por finalidade promover a troca de
experiências entre as empresas que operam
os sistemas de trens e metrôs no Brasil
Nesta reunião fomos representados
pelo técnico Fernando Amaral (OFI/TVE) que
apresentou um resumo de todos os trabalhos
técnicos elaborados e apresentados pelos
empregados em outros eventos.
O tema apresentado foi “A revitalização
de equipamentos em oficinas (manutenção
em 3º nível)”. Na apresentação foi relatada a
longa tradição do Metrô na execução de manutenção em 3° nível,
que consiste em reparar os equipamentos no âmbito das Oficinas,
garantindo a disponibilidade dos sobressalentes, indispensáveis
para o bom funcionamento dos sistemas.

Adilson – OFJ e Igor – OFI/TVE

Campeonato de Futebol Digital
Aconteceu no dia 7
de agosto a seletiva de
Osasco
para
o
Campeonato Brasileiro
de Futebol Digital e
Virtual. Neste dia o
estagiário
da
OFJ,
Chrystian Sano (ao
centro na fotografia),
sagrou-se campeão e
será
um
dos
representantes
do
estado de São Paulo.
A competição será nos dias 24 e 25 de setembro em Brasília,
no Taguatinga Shopping.
E você que pensava que vídeo game não era coisa séria!
Mais informações no site: www.cbfdv.com.br
Adilson - OFJ

Seletiva para as Paraolimpíadas 2012
Lembra-se do Renato Cruz? Agora ele está treinando para
conseguir o índice para participar das próximas Paraolimpíadas,
em Londres, na prova dos 400 metros.
Vamos torcer para que ele consiga obter o índice e
representar de novo o esporte brasileiro.
Adilson - OFJ

Adilson – OFJ

Aprendiz do SENAI em Cingapura
Ludmila Cardoso de
Brito foi aprendiz do
SENAI
na OFJ/CCB
(Oficinas Eletroeletrônicas
do Pátio Jabaquara) no
período de fevereiro de
2010 a julho de 2011.
Neste mês, se deparou
com uma situação que
todos um dia já tivemos ou
teremos de enfrentar com
coragem e determinação:
decidir entre dois caminhos a seguir e arriscar. Ludmila foi
estudar em outro país e correr os riscos de uma nova vida. Ela foi
para a unidade de Cingapura da UWC - United World Colleges
(http://uwc.org.br).
O relato abaixo, enviado por e-mail, dão uma idéia da
pessoa de quem tratamos neste artigo.
...“Ano passado fiquei sabendo dos UWC pela internet e
fiz minha inscrição sem saber que isso iria mudar minha vida.
Os Colégios do Mundo Unido são 13 colégios espalhados pelo
mundo, aonde vão jovens do mundo todo, independente de sua
situação financeira, estudar e conviver com outras culturas,
outros idiomas, religiões e sonhos que têm um mesmo propósito:
estudar, aprender e conviver com o diferente, aprender e dividir o
que sabem. Abrir a Mente. Abrir os olhos e abrir o coração, ou
seja, em busca de um mundo melhor.”
...”Os UWC fornecem educação para pessoas, nações e
culturas unidas em função da paz e de um futuro sustentável.”
Pois é Ludmila, temos todos de agradecer a você também,
pelo convívio exemplar, sua sensibilidade e sua dedicação. E vai
um recado: as portas estão abertas, retorne assim que puder.
Ludmila é gente da gente.
René Silva Bizarro - MTO-OFJ/CCB

