
 

 
Belo Horizonte, 9 de março de 2022 

 
 
CIRCULAR: 005/2022 – ASSIND 
ASSUNTO: PROJETO REDESCOBRIR 
 
Caro Presidente, 
 
Com o objetivo de promover maior integração e prestar informações sobre o Sistema 
FAEMG/SENAR/INAES, a nova diretoria idealizou o Projeto Redescobrir, que consiste na 
realização de encontros com todos os presidentes de sindicatos na sede, na Avenida do 
Contorno, 1.771, bairro Floresta, em Belo Horizonte. A meta é que, juntos, possam entender 
um pouco melhor a logística e a gestão do Sistema.  
 
Os encontros serão divididos, inicialmente, em seis turmas, com 40 presidentes em cada 
uma delas, conforme abaixo: 
 
Dia 28 de abril (1ª turma), 19 de maio (2ª turma), 25 de maio (3ª turma), 9 de junho (4ª 
turma), 23 de junho (5ª turma) e 30 de junho (6ª turma). 
 
Os participantes ficarão hospedados no Hotel Samba, na Avenida Afonso Pena, 772, Centro. 
O hotel já estará disponível para que possam chegar no dia anterior ao evento. Assim, 
deverão participar da programação na data marcada, pernoitar novamente e retornar, no 
dia seguinte, ao seu destino. 
 
As despesas com deslocamento, hospedagem e alimentação serão custeadas integralmente 
pelo Sistema FAEMG. 
 
Com relação ao transporte, caso venha em veículo próprio, haverá reembolso do valor de 
R$ 2,10 (dois reais e dez centavos) por Km rodado (ida e volta), devendo, para tanto, ser 
apresentado um comprovante de abastecimento, no destino, ou seja, em Belo Horizonte.  
 
Caso a opção seja por vir de ônibus, o valor a ser ressarcido será o correspondente a duas 
passagens de ônibus (ida e volta), que será depositado na conta corrente cadastrada, sendo 
indispensável a apresentação do comprovante das passagens. 
 
Como se trata de uma oportunidade para fortalecer o nosso relacionamento institucional e 
pessoal, contamos com a sua presença e aguardamos a sua inscrição, que deve ser feita 
pelo link http://www.faemg.org.br/conta/entrar?redirecionar=/area-restrita/processos-de-
inscricao 
 
Para mais informações, entre em contato com a Assessoria Sindical: (31) 3074-3026/3028 
ou pelo e-mail asind@faemg.org.br 
 

Atenciosamente, 
 
 

Antônio Pitangui de Salvo 
Presidente 

Rogério de Oliveira Arantes 
Gerente Sindical 

 
 

ASIND/roa 


