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UMA MÁSCARA PARA TODOS

Sob o lema “UMA MÁSCARA PARA

TODOS”, a Associação de Reformados do

Montepio, os Representantes dos

Trabalhadores para a Segurança e Saúde

no Trabalho e os Serviços Sociais do

Montepio, juntaram esforços para ajudar

a preservar a sua saúde, no seu dia a dia,

enviando para todos os colaboradores 5

máscaras tipo ‘cirúrgica’ de uso único,

para si e para a sua família, bem como o

modo de utilização.

Estas Estruturas dos Trabalhadores,

resolveram assim dar um apoio a todos,

nesta fase de desconfinamento gradual,

onde a utilização deste artigo nas suas

deslocações é fundamental para ajudar a

preservar a saúde.

LER +

DIA DA CRIANÇA | LISBOA E PORTO

Aproveitando a 2ª fase do desconfinamento, e

porque o dia da criança se aproximava,

organizámos visitas ao Zoo de Lisboa e de Sto.

Inácio, em V. Nova de Gaia.

As visitas em família decorreram animadas,

especialmente no que respeita aos mais novos,

tendo, no global participado 74 pessoas.
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Aos poucos regressamos

todos ao novo normal das

nossas vidas. É também esse

o contexto que nos envolve e

condiciona as atividades.

Assim, a partir de 3 de

junho, todos os nossos

refeitórios já regressaram ao

trabalho. Com muitas regras

e restrições mas com vontade

de continuar a servir os

nossos Associados. Nesse

contexto, na Rua Garrett,

Lisboa, em consonância com

as recomendações da DGS,

implementamos o sistema de

pagamento por débito

mensal.

Votos de muita saúde…

Nuno Gonçalves

EDITORIAL

O Balanço do dia ficará completo quando se

organizar uma mostra de fotografias, no qual

será eleita a que melhor represente o espírito do

dia da criança, no Zoo, em contexto de Covid 19.


