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SINDICATO PROGRAMA REABERTURA DA ENTIDADE

A diretoria do Sindicato dos 
Metalúrgicos de 

BH/Contagem e região se 
reuniu, de forma virtual, no dia 
27 de maio, para debater a atual 
conjuntura da pandemia do novo 
Coronavírus e construir um 
plano estratégico para o retorno 
do funcionamento da entidade.

Está sendo feito um 
levantamento de todos os 
protocolos a seguir e seus 

custos, além de uma consulta 
aos médicos e autoridades de 
saúde sobre os cuidados a se 
tomar no momento do retorno.

De posse de todas essas 
informações, a diretoria vai se 
reunir novamente, no dia 09 de 
junho e, se necessário, no dia 20 
de junho, para deliberar sobre 
como será a reabertura do 
Sindicato e do clube.

Iniciou um levantamento de todos os protocolos a seguir, seus custos e os cuidados a se 
tomar no momento do retorno

CORONAVÍRUS 

TRABALHO SINDICAL 

NÃO PAROU

Mesmo com as limitações e 
o isolamento social 

impostos pela pandemia da 
COVID-19, a diretoria do 
Sindicato dos Metalúrgicos 
segue atuando na defesa dos 
direitos dos trabalhadores e 
trabalhadoras.
 
Foram realizados vários 
acordos coletivos por empresa, 
visando sempre a segurança, a 
saúde e a preservação dos 
empregos dos metalúrgicos 
(as). Foi construído também 
uma Convenção Coletiva 
Emergencial, assegurando 
maior estabilidade no emprego 
e maiores benefícios.

MENSALIDADE SINDICAL SUSPENSA 

A diretoria do Sindicato, em 
respeito aos associados 

da entidade e sensível ao 
momento de instabilidade 
financeira, suspendeu a 
cobrança das mensalidades 
dos sócios, aposentados e 
carnes durante os meses de 
maio e junho. 

Desde que foi anunciada a 
pandemia, a diretoria seguiu 
todas as orientações e 
determinações da OMS 
(Organização Mundial de 
Saúde) e das autoridades 
sanitárias brasileiras e de 
Minas Gerais.

ATIVIDADES ESSENCIAIS DO SINDICATO SEGUEM POR HOME OFFICE

lgumas atividades, Aclassificadas como 
essenciais, são realizadas 
por home office e 
presenciais.

O canal de comunicação 
com a base é feito pelo site 
sindimetal.org.br, pelo 
facebook e pelos grupos de 

Whatsapp.
No 1º de maio, dia do 
trabalhador, distribuímos 
milhares de máscaras para a 
categoria e para a população 
mais carente, 
conscientizando da 
importância dos cuidados 
para evitar o contágio. 

Trabalhadores sócios, aposentados e carnes ficarão isentos de pagar os meses de maio e junho


