
DEZEMBRO 2015

CONCESSÃO DO METRÔ DE BH

Uma vez mais em Brasília...

Em 2 de dezembro o SINDIMETRO esteve presente em 
Brasília na reunião da Mobilidade do Ministério das Cidades. 
Lá, fomos informados que a STU/BH não está mais ligada ao 
Ministério das Cidades. É “problema” do Ministério do Planeja-
mento, que está em discussão com o governo de Minas Gerais 
para a consumação da transferência do metrô.

Uma vez mais deixamos claro que não aceitamos essa for-
ma de tratar os trabalhadores da STU/BH e buscamos, através 
de deputado federal Ademir Camilo, marcar uma reunião com 
o Sr. Maurício Muniz, secretário do Programa de Aceleração 
do Crescimento (SEPAC), que se realizará em 10 de dezembro, 
quinta-feira próxima.

Dando início à campanha sala-
rial, o SINDIMETRO estará receben-
do - de 07 de dezembro até 15 de 
janeiro de 2016 - sugestões para a 
montagem da Pauta de Reivindica-
ções do ACT 2016/2017. 

As propostas recebidas serão sub-
metidas à apreciação dos Sindicatos 
da base da CBTU, que decidirão por 
sua incorporação em reunião que se 
realizará em 19 e 20 de janeiro de 
2016. Logo em seguida os Sindica-
tos convocarão os trabalhadores de 
suas respectivas bases para discus-
são e aprovação da Pauta de Reivin-
dicações, que será entregue a CBTU.

Desde já, conclamamos a partici-
pação da categoria!

Para dar todas as informações do 
que conseguimos apurar sobre o anda-
mento do processo de transferência da 
STU/BH para o governo de Minas Gerais, 
realizaremos uma ASSEMBLEIA GERAL 

em 15 de dezembro, terça-feira, após a 
reunião com o secretário da SEPAC.

É muito importante a presença da 
categoria, afinal é o nosso futuro que 
está em jogo!

Dia 12 de dezembro está chegando...
O GREDEM e o SINDIMETRO contam com a

presença da família metroferroviária! Ainda está 
em tempo de retirarem seus convites. Para maiores 

informações ligue no ramal 3388 ou 3981.

Assembleia Geral

TODOS À ASSEMBLEIA!
15 de dezembro - Terça-feira

Às 17:30h, na Estação Central

 Campanha Salarial 2016

SINDIMETRO recebe 
sugestões para a Pauta 

de Reivindicações



• Não será permitido o 
estacionamento de veículos 
particulares dentro do Clube, 
exceto para aqueles que esti-
verem trabalhando.  

• Não será permitido, em 
hipótese alguma, a entrada de 
qualquer tipo de arma, con-
forme exigência contratual 
celebrada entre o Clube La-
reira, SINDIMETRO e GREDEM. 
Portanto, para se fazer cumprir 
tal exigência, haverá revista na 
entrada do Clube pela equipe 
de segurança contratada.

• O GREDEM e o SINDIME-
TRO não se responsabilizam 
pelos pertences dos partici-
pantes do evento, que terão 
inteira responsabilidade so-
bre objetos pessoais levados 
para a festa.

• Haverá monitores, se-
guranças e bombeiro civil 
durante todo o evento. No 
entanto, a responsabilidade 

Regras e logística do
1º Festão Unificado

pelas crianças nas áreas de 
piscina e recreação são dos 
pais ou responsáveis. 

• Ainda que a bebida alco-
ólica seja liberada para todos 
os adultos, recomendamos 
que bebam com moderação, 
evitando transtornos no clu-
be e fora dele.

Atividades do
Festão Unificado:
• Serão disponibilizados 

os materiais para as ativida-
des esportivas e recreativas, 
tais como: bolas (futebol e 
voleibol), peteca e baralhos. 
Não haverá nenhum torneio 
realizado pelos organizadores 
do evento.

• Os participantes pode-
rão se divertir no espaço fo-
tográfico e dançando com o 
grupo musical Paulinho Tigre 
e Banda. Para a criançada, ha-
verá o espaço “kids”, piscina e 
brinquedos exclusivos.

INTEGRAÇÃO
GREDEM/SINDIMETRO:
O 1º Festão Unificado faz par-

te da busca das duas entidades 
promotoras do evento, GREDEM 
e SINDIMETRO, pela integração 
e confraternização entre os tra-
balhadores das diversas áreas da 
empresa. . Uma oportunidade 
ímpar de conhecer colegas, apro-
ximar famílias e ter uma maior in-
tegração, de grande importância 
para todos os trabalhadores.

TRANSPORTE
PARA O EVENTO:
O GREDEM e SINDIMETRO 

disponibilizarão ônibus saindo 
da Estação Vilarinho até o Clube 
Lareira. O embarque na estação 
Vilarinho será no mesmo local 
de onde saem os ônibus que 
transportam os funcionários da 
Cidade Administrativa. 

SAÍDA
DO CLUBE
LAREIRA

11:30h
13:00h
14:00h
15:00h
16:30h
17:00h
17:30h
18:00h
18:30h

SAÍDA DA
ESTAÇÃO

VILARINHO

07:45h
08:00h
08:30h
09:15h
10:15h
12:00h
13:00h
14:45h
15:00h

Atenção aos horários:


