NOVEMBRO 2014

Orientações Gerais do VI Festão
Visando promover um evento da melhor qualidade e com segurança, o SINDIMETRO
está adotando medidas que deverão ser observadas por todos aqueles que participarão
do VI Festão. Pedimos a atenção para as orientações que publicamos abaixo, pois não
abriremos exceções às regras que desde já damos conhecimento:
LOCAL

Clube LAREIRA: Rua Visconde de Taunay, 67, bairro
São João Batista, das 08 às 18 horas.

CONVITES

• TODOS DEVERÃO ESTAR DE POSSE DE SEUS CONVITES COM DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO ou crachá
funcional.
• NÃO SERÃO VENDIDOS OU DISPONIBILIZADOS CONVITES NA PORTARIA DO CLUBE.
• NÃO SERÁ PERMITIDA A ENTRADA DE QUALQUER
PESSOA SEM A APRESENTAÇÃO DO CONVITE E COM O
NOME DEVIDAMENTE REGISTRADO NELE.
• Na entrada do Clube, TODOS OS CONVIDADOS SERÃO IDENTIFICADOS COM UMA PULSEIRA COLORIDA. No
entanto, essa medida que visa a segurança dos participantes, pode causar atraso na entrada do Clube para a
qual pedimos a compreensão de todos.

REGRAS DO EVENTO

• Não será permitida a entrada de carros particulares
dentro do Clube, exceto para aqueles que estivem trabalhando no evento e portadores de necessidades especiais;
• 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.
• Não será tolerado qualquer tipo de agressão verbal
ou física entre os participantes do FESTÃO. A equipe de
Segurança contratada está autorizada a conduzir para
FORA do evento àqueles que se envolverem nesses tipos
de ocorrência.
• Alertamos para o cuidado com o seus pertences pessoais. O SINDIMETRO NÃO SE RESPONSABILIZA por qual-

quer extravio ou perda dos mesmos.
• 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 e bebam com moderação!

ATIVIDADES DO FESTÃO

O único torneio para o qual houve equipes inscritas
foi o futebol. Os jogos preliminares foram realizados no
campo do SINDIMETRO no Pátio São Gabriel. As equipes
classificadas para jogar a final no dia do FESTÃO são: Manutenção e GOEST e o jogo terá início às 10 horas.
Mas, ATENÇÃO, se os membros das equipes classificadas, não tiverem adquirido seus convites previamente,
NÃO TERÃO ACESSO AO CLUBE e, portanto, não PARTICIPARÃO DA FINAL DO TORNEIO.
Para os demais eventos (vôlei, peteca e truco) não houve inscritos suficientes para a sua organização. Sendo assim, o SINDIMETRO disponibilizará bola, peteca e baralho
para os que quiserem jogar apenas por lazer.
Lembramos que TODOS os equipamentos e materiais
fornecidos para as atividades de lazer e esporte deverão
ser devolvidos ao final do Festão à Comissão Organizadora.

LAZER PARA A CRIANÇADA

O SINDIMETRO também organizou diversas atividades
de lazer para a criançada. Apesar de haver monitores para
essas atividades, a responsabilidade pelas crianças é exclusivamente de seus responsáveis. Para algumas delas,
inclusive, serão necessárias autorizações prévias dos pais
e/ou responsáveis por escrito.
A Comissão Organizadora fornecerá os respectivos
formulários para preenchimento e assinatura.
Na piscina de adulto, por motivo de segurança, não
será permitido o uso de boias, colchões, jacarés, etc.

No verso, conheça a Comissão Organizadora, veja o
quadro de horário de saída dos ônibus, o mapa e
o calendário de distribuição das cestas natalinas.

HORÁRIOS DOS ÔNIBUS
Os ônibus estarão devidamente identificados e sairão do Terminal Norte da Estação Vilarinho,
mesmo local onde estacionam os ônibus que levam os funcionários para a Cidade Administrativa.
HORÁRIOS DE SAÍDA DA ESTAÇÃO VILARINHO
07:30h, 08:00h, 08:30h, 09:15h, 10:15h, 12:00h, 13:00h, 14:45h, 15:30h
HORÁRIOS DE SAÍDA DO CLUBE LAREIRA
11:30h, 13:00h, 14:00h, 15:00h, 16:30h, 17:00h, 17:30h, 18:00h

Para aqueles que utilizarão
transporte próprio, veja o mapa
para acesso ao Clube Lareira.

Comissão Organizadora do Festão
Para qualquer eventualidade entrem
em contato com a Comissão
Organizadora do FESTÃO. São eles:
Diretores do SINDIMETRO
Mauro (8357-0115), Zeferino (8490-3988),
Alda (8474-5112), Romeu (8356-3050),
Wagner (8301-9635)
Funcionários do SINDIMETRO
Edna, Leandra e Roni

Nos próximos
dias o Integrando
volta com notícias
de interesse geral
da categoria!

Calendário de distribuição
da Cesta de Natal
Conforme já anunciado, o SINDIMETRO distribuirá as Cestas Natalinas aos filiados nos primeiros dias de dezembro. Anotem os dias e horários:
1º de dezembro
Sede: 8 às 17 horas
Pátio Eldorado: 22 horas
2 de dezembro
Pátio São Gabriel: 8 às 17 horas
3 e 4 de dezembro
Estação José Cândido: 6 às 22 horas
Aqueles que não retirarem as cestas nestes
dias, poderão se dirigir à sede do Sindicato. Elas
ficarão a disposição dos filiados até 06 de janeiro
de 2015. As cestas não retiradas serão sorteadas.

