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PANDEMIA

A vida vale mais. Muito mais!

Brasil registra 2.798 mortes por Covid em 24 horas, no dia 16/03/2021,
novo recorde da pandemia; total passa de 282 mil mortes.

P

assados 1 ano de
pandemia do novo
coronavírus, o que
era para ser uma fase de
recuperação da vida, da
economia e da normalidade, conseguimos, através
da irresponsabilidade do
governo, da levianidade de
muitos passar por todas
as ondas da pandemia e
chegamos na onda roxa.
A pior onda que até agora
se descobriu
AÇÃO IMEDIATA
Para evitar que mais

pessoas sejam contaminadas, e mais pessoas
morram, os serviços que
não são considerados
essenciais devem todos ser
paralisados.
Diante disto, decidimos
seguir as determinações
das autoridades de saúde,
e, como forma de proteção
dos nossos funcionários,
de nossos associados, e
da sociedade em geral, o
Metasita estará fechado,
toda parte administrativa,
deste dia 17 de março de
2021 até o dia 31 de março

de 2021.

contar essa história.

A VIDA VALE MAIS

Cada um de nós só temos
uma vida para viver aqui na
terra. A outra, é a vida eterna, que somente iremos
vivê-la, a depender das
ações que tivermos nessa
vida terrena.

Por mais que seja ruim o
isolamento, por mais que
seja prejudicial para a
economia, por mais que
nossos filhos percam a
escola, se fecharmos os
olhos para a realidade
em que estamos vivendo,
poderemos não viver para

Portanto, vamos cuidar
de nós e de quem a gente
ama.

FUNCIONAMENTO DO SINDICATO
Os setores Administrativos ficarão fechados de 17 a 31 de março de 2021
A parte da clínica ProSaúde, por se tratar de serviço essencial
irá funcionar normalmente
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