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ESTRAGOS - O diretor do Sindmon-Metal José 
Expedito dos Santos (Budega), integrante do Conselho Municipal 
de Conservação e Defesa do Meio Ambiente (Codema) de João 
Monlevade, cobrou atenção às demandas da comunidade na 
audiência pública sobre estragos das chuvas no município.

Convocada pelo vereador Gentil Bicalho (PT), a audiência foi 
realizada no dia 22 de março, na Câmara Municipal.

O Sindmon-Metal foi 

convidado a participar da 

mesa de explanação do 

palestrante Humberto 

Marcial Fonseca, advoga-

do trabalhista e consultor 

sindical, no segundo dia 

do I Congresso Regional 

de Direito do Trabalho e 

Processual do Trabalho.

A entidade foi representada pelo diretor administrativo e financeiro, José Quirino dos Santos, que 

se forma este ano em Direito pela Doctum, realizadora do evento em parceria com a Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB), seção João Monlevade.

A Doctum justificou o convite destacando a importância do Sindmon-Metal, que foi um dos 

apoiadores do congresso, como sindicato de referência de lutas pelas causas dos trabalhadores. 

Quirino, por sua vez, disse que a atual conjuntura do país exige que entidades sindicais procurem se 

aliar a novos atores, como instituições acadêmicas, para lidar com as mudanças na sociedade. 

[Leia mais em nosso site: ]http://www.sindmonmetal.com.br
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PSIQUIATRIA - 
parceria com o dr.
Rodrigo Cunha Braga, que oferece
descontos especiais para associados
de nossa clínica.
Ele atende na Infinitus: 
Atendimento especializado em 
Saúde Mental
Rua do Andrade, 105, 7º andar. 
Carneirinhos - 
Tel: 3851 5545 ou 98763312

A Clinimon tem 

onheça
C

todas as noss s aespecialidades
!

Em março, mês da mulher, o 
Projeto Dieta e Ponto 
(desenvolvido pela psicóloga 
Cibele Silva (1ª à esq. na foto ao 
lado)  e pela nutricionista 
Fernanda Cristina  (última à dir.)) 
realizou homenagem às clientes: 
sorteio de brindes, em parceria 
com Danielly Cristina (na foto ao 
lado, terc. da esq. p/ a direita), 
consultora da Mary Kay. As 
sorteadas receberam os presentes 
no dia 28.
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