Posse da Chapa 1 – Democracia, transparência e luta/Crédito: Comunicação Metabase Mariana

UM ANO DE GESTÃO
Lutas e conquistas lado a lado
com o trabalhador!
Um ano se passou e a gestão
“Democracia, transparência e luta”
cumpriu bem o seu papel. Foram
365 dias de muita batalha, união e
conquistas. Olhando para trás, o que
fica é a sensação de dever cumprido, de ter feito o que deveria ter sido
feito.
Foram 12 meses lutando dia
após dia pelos direitos da categoria de todas as nossas empresas
representadas, almejando sempre
o melhor para todos os trabalhadores, enfrentando a irredutibilidade
das empresas nas negociações, as
oscilações do mercado, o preço do
minério de ferro e todas as outras
variáveis que sempre influenciaram
em nosso trabalho.
A cada semana que se passava,
um novo desafio surgia. A união entre trabalhadores da ativa, aposentados, além de nossos associados,
foi primordial para que construíssemos planos, metas e estratégias
para agir sempre em prol de nossos
representados.
E os resultados veremos aqui,
nessa edição especial. Assembleias
lotadas e participativas. Dezenas
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de novos estabelecimentos conveniados ao Metabase oferecendo
descontos exclusivos para nossos
associados. Acordos coletivos participativos e com recordes de votação. Parcerias de sucesso com entidades da região. Novos processos
abertos pelo setor jurídico do Sindi-

Curso de operador de caminhão Munck oferecido
pelo Metabase Mariana/ Crédito: Comunicação
Metabase Mariana.

cato. Apoio ao esporte, aos jovens,
à cultura, à religião e às entidades
marianenses. Reconhecimento em
pesquisas de opinião pública e destaques da cidade. Novos planos,
sonhos, missões e metas traçadas.
Um ano repleto de realizações, colhendo o que viemos plantando e
cultivando as sementes do futuro!

Quase três anos depois da tragédia da barragem em Bento Rodrigues, o Sindicato Metabase Mariana
continua na luta pelos direitos dos
trabalhadores, também atingidos
pelo fato decorrido.
Durante todo esse tempo, o Metabase esteve lutando arduamente
ao lado dos funcionários da Samarco, oferecendo apoio jurídico, além
de ofertar cursos voltados para colaborar com a profissionalização da
categoria, buscando a capacitação
da mão de obra para futuras vagas
de emprego - sempre lutando pela
retomada das atividades da empresa com suas devidas responsabilidades.

Assembleia Horas In Itinere
Crédito: Comunicação Metabase Mariana

Recentemente, o corpo jurídico
responsável pelo Sindicato protocolou um processo indenizatório
junto à Fundação Renova em favor
dos ex-funcionários da Samarco
que perderam seus empregos em
virtude da tragédia da barragem. O
Metabase Mariana busca a justiça
para aqueles que também foram vítimas desse fato ocorrido - no caso
em questão, os empregados da Samarco confiavam na manutenção
de seus empregos, almejavam a
participação nos lucros do empreendimento e tinham seus anseios
particulares, sobretudo visando a
melhoria da qualidade de vida para
eles e suas famílias.
Nosso objetivo é continuar lutando lado a lado com o trabalhador!
Mariana enfrenta um de seus piores
períodos na história, com o desemprego que assola as famílias. Seguiremos unidos e confiantes em dias
melhores, visando o futuro.
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