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SINDICATO METABASE OFICIA VALE 
PARA NEGOCIAÇÃO DE ACORDO  

COLETIVO DE TRABALHO ESPECÍFICO

Na última semana o presi-
dente do Metabase Ma-
riana, Ângelo Eleutério, 

enviou um ofício à Vale para soli-
citar o início das negociações do 
Acordo Coletivo de Trabalho Es-
pecífico. No momento, aguarda-

mos o retorno da empresa para 
que possamos iniciar os trabalhos.  
 Seguimos na luta pela garantia 
e preservação dos direitos de nossos 
trabalhadores! Sempre ao lado da 
categoria!

Nos últimos meses o Sindicato 
Metabase Mariana recebeu 

inúmeras denúncias a respeito do 
lanche oferecido pela Vale aos seus 
colaboradores. 
 Os trabalhadores alegavam 
que o lanche seria de péssima qua-
lidade, sempre repetitivo, não agra-
dando à maioria da categoria. 
 Em resposta às denúncias, o 
Metabase procurou a empresa para 
solicitar melhorias nos lanches. 

Sem respostas e ainda recebendo 
denúncias e reclamações, EXIGI-
MOS que os lanches sejam agora 
substituídos pelo cartão alimenta-
ção no valor proporcional ao lan-
che previamente oferecido à cate-
goria. 
 EXIGIMOS que nossos tra-
balhadores sejam tratados com res-
peito e dignidade! Não vamos acei-
tar menos do que nossa categoria 
merece! 

METABASE EXIGE QUE LANCHE SEJA  
SUBSTITUÍDO POR CARTÃO ALIMENTAÇÃO



Sindicalize-se!  
Ninguém é tão bom quanto todos nós juntos! 

Acesse: www.metabasemariana.com.br/ ou facebook.com/sindicatometabasemariana 
(31) 3557 - 2019 (Mariana)/ (31) 3837-6462 (Barão de Cocais) 

Conheça nossos convênios e descontos exclusivos para associados!

 
SINDICATO METABASE MARIANA,  

CEDISME E ATAPP-MG INAUGURAM  
CENTER CLÍNICA POPULAR

No último dia 10 de março, o Sin-
dicato Metabase Mariana em 

parceria com a Cedisme (Giovanny 
Laporte) e a Associação dos Traba-
lhadores Aposentados e Pensionistas 
de Minas Gerais realizaram a apre-
sentação e inauguração da nova Cen-
ter Clínica Popular de Mariana. 
 O projeto visa oferecer atendi-
mentos a baixo custo para a popula-
ção carente, incluindo os trabalhado-
res aposentados e pensionistas. 
 Será oferecido uma grande va-
riedade de atendimentos especializa-

dos, com excelente qualidade e pre-
ços acessíveis a todos!
 Além disso, nossos diretores 
estão empenhados em oferecer apoio 
ao esporte de Mariana e região atra-
vés de atendimentos especializados a 
serem realizados na Clínica.  
 A Center Clínica Popular está 
localizada à Praça Maestro Geral-
do Elias Martins, número 27, bair-
ro Vila do Carmo em Mariana. Fa-
ça-nos uma visita e conheça nossos 
planos e preços especiais! Os telefo-
nes para contato são 3557-3423 ou 
99677-3145. 

SINDICATO METABASE MARIANA: SEMPRE EM BUSCA DO MELHOR  
PARA SEUS ASSOCIADOS!

METABASE MARIANA E SAMMAX FECHAM GRANDE PARCERIA:  
DESCONTOS INCRÍVEIS PARA ASSOCIADOS E APOSENTADOS 

A partir do mês de março os associados do 
Metabase Mariana terão acesso a descon-
tos exclusivos na Sammax, em Mariana, 
que oferece serviços para pessoas físicas e 
jurídicas.
Grandes marcas como Fiat, Volkswa-
gen, Jeep, Hyundai, GM, Toyota, Ford, 
Honda, Audi, Nissan, Renault, Peu-

geot e Citröen em um só lugar, garan-
tindo que você saia sempre satisfeito!  
Situado à Rodovia dos Inconfidentes, 30 - 
km 108 - São José - Mariana. 

Associe-se e garanta dezenas de  
descontos exclusivos nos estabelecimen-

tos conveniados ao Sindicato!

Nosso site está de cara nova! 
Acesse: www.metabasemariana.com.br  
Tenha acesso a conteúdos exclusivos!  

Cadastre-se e receba informações em seu Whatsapp! 


