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Convivência e bem-estar.
Esses são os princípios
que orientam o público
de terceira idade na sede
do Sindicato dos
Metalúrgicos, nas tardes das
quartas-feiras. Trata-se de uma
iniciativa do Lions Clube Centro de
João Monlevade, que mantém o grupo Convivência
Feliz.
Jogos de cartas, crochê/tricô, música: são muitas as
atividades para quem valoriza fazer amigos(as) e viver bem.
A participação é aberta a interessados(as), que podem procurar a coordenação durante os
encontros nas quartas, a partir das 14 horas, no salão de eventos do Sindicato.

CONVIVÊNCIA FELIZ
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ECONOMIA SOLIDÁRIA

A sede do SindmonMetal tem abrigado,
periodicamente,
reuniões da Cáritas
Diocesana em torno
do tema da economia
solidária.
Apoio a instituições e
movimentos ligados a
causas sociais é
tradição no Sindicato.
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Três universitários (esquerda) reuniram-se
com representantes do Banpope (Banco
Popular do Pequeno Empreendedor) na
sede do Sindmon-Metal, no dia 19 de
junho. Os estudantes participam da
Incop, incubadora de projetos sociais e
solidários da Ufop (Universidade Federal
de Ouro Preto), que iniciou parceria com
o Banco em 2016, para troca de experiências e conhecimento.
O Banpope (administrado coletivamente
por instituições da comunidade) é presidido pelo secretário geral do SindmonMetal, Marco Antônio da Silva (dir.).
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Entre setembro de 2007
e fevereiro de 2010, o
Sindmon-Metal editou os
boletins “Projeto Memória”
(disponíveis no blog do
Cerem (Centro de Referência
e Memória do Trabalhador))
- acesso pelo menu “Memória” de nosso site).
Ao lado, fragmento da edição
de set/out de 2009
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Saúde para curtir a vida
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