O FESTÃO VOLTOU!!!
Com a categoria empenhada nas diversas lutas que realizamos ao
longo dos últimos dois anos, o SINDIMETRO entendeu que não há nada
mais justo do que realizar uma confraternização entre os trabalhadores
no dia 22 de novembro com o já conhecido FESTÃO! Ele ocorrerá no
Clube LAREIRA (mesmo local do último FESTÃO), na Rua Visconde de
Taunay, 67, bairro São João Batista, das 8 às 18 horas.

Visando promover um evento de melhor qualidade e segurança, o Sindicato está
adotando medidas que deverão ser observadas por todos aqueles que quiserem
participar. Pedimos a atenção para as orientações que publicamos abaixo, pois não
abriremos exceções às regras que desde já damos conhecimento:
CONVITES
• Terá direito ao convite gratuito os empregados filiados ao SINDIMETRO ATÉ 30 DE SETEMBRO/2014 e os seus
dependentes legais. O filiado deverá levar, no ato da aquisição do convite, 1 kg de alimento não perecível (exceto
sal e fubá), que será doado a instituições de caridade.
• São considerados dependentes legais o cônjuge
ou união estável, filhos e enteados até 24 anos. No ato
da aquisição dos convites, o filiado ou a filiada DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTOS QUE COMPROVEM AS
EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS;
• Os pais dos filiados e filhos maiores de 24 anos
terão direito a convites no valor de R$20,00 por pessoa;
• Em breve será divulgado o calendário de entrega
dos convites na Sede, nos Pátios PSG e PATEL e na Operação, que está previsto para ocorrer entre os dias 20
de Outubro e 10 de Novembro;
• Como não haverá sorteio de brindes durante o
FESTÃO, serão distribuídos brindes para todos os filiados na entrega dos convites;
• Aos empregados da CBTU não filiados serão disponibilizados convites, em quantidade limitada, no valor de R$80,00 por pessoa;
• Também serão disponibilizados convites, em quantidade limitada, aos convidados de filiados no valor de
R$ 50,00 por pessoa, desde que esses convidados não
sejam empregados efetivos da CBTU não filiado;
• O empregado terceirizado poderá adquirir o seu
convite no valor de R$50,00, lembrando que será em
quantidade limitada;
• Crianças de 0 a 6 anos terão acesso gratuito e de
7 a 14 anos pagarão R$20,00 por pessoa, acompanhados dos responsáveis;
• Com exceção dos convites gratuitos, os demais somente serão adquiridos pelo PRÓPRIO EMPREGADO, na
sede do SINDIMETRO, à Rua Tabaiares, 41, Floresta.
• Será INDISPENSÁVEL a identificação dos convidados no ato da aquisição dos convites.
• Lembramos que é OBRIGATORIO a apresentação
do convite para acesso ao FESTÃO. Por isso, não esqueça de levá-lo.

REGRAS PARA ACESSO AO EVENTO
• Não será permitida a entrada de carros particulares dentro do clube, exceto para aqueles que estiverem trabalhando no evento;
• O SINDIMETRO disponibilizará ônibus saindo da
Estação Vilarinho até o Clube. Posteriormente serão
divulgados os horários de saída dos ônibus.
• Não será permitido - em hipótese alguma - a entrada de QUALQUER TIPO DE ARMA, conforme exigência contratual celebrada entre o Clube e o Sindicato.
Portanto, para fazer cumprir tal exigência, haverá revista com detector de metais pela equipe de segurança contratada.
ATIVIDADES DO FESTÃO
Serão realizados os seguintes torneios: Vôlei com
trio; Peteca; Truco e Futebol. Somente as finais serão
realizadas no dia do FESTÃO.
Serão 5 (cinco) times de futebol: SEGURANÇA, GOEST, GOMOV, MANUTENÇÃO E SINDICATO (este último será composto por membros da diretoria e funcionários da Sede/CCO).
Somente poderão participar dos torneios os filiados ao SINDIMETRO e os funcionários não filiados
que adquirirem o convite para participar do FESTÃO.
As inscrições para os torneios serão no período de
13 a 21 de outubro e poderão ser feitas pelos telefones: 3267-2212 e 3250-3388, celular: 7163-8404 ou
ainda através do e-mail do Sindicato: sindimetro@
sindimetromg.org.br.
O campeonato de futebol será no sistema de
pontos corridos e os jogos preliminares ocorrerão
no campo do Sindicato, no Pátio São Gabriel, às
quintas-feiras nos dias 23 e 30 de outubro e 06,
13 e 20 de novembro. O SINDIMETRO emprestará
os jogos de uniforme para as 3 primeiras equipes
inscritas.
O calendário dos torneios de vôlei, peteca e truco
somente serão divulgados após o encerramento do
prazo de inscrição e o sorteio das equipes que irão se
enfrentar.

O FESTÃO é um evento de
confraternização e esperamos que
ele contribua na interação entre os
trabalhadores das diversas áreas da
empresa. Aproveitem essa oportunidade
para conhecer os colegas que ainda
não conhecem! Acompanhe novas
informações sobre o FESTÃO nas
próximas publicações do SINDIMETRO.

