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EM DEFESA DOS DIREITOS 
TRABALHISTAS!
Luta do sindicato já garantiu quase 500 mil 

em indenizações para a categoria
Diretoria do METABASE MARIANA informa que pagamentos

 continuarão sendo efetuados nas próximas semanas 
O SINDICATO METABASE MARIANA, na luta diária 
pela dignidade humana, e pelos direitos trabalhis-
tas, continua garantindo aos trabalhadores o paga-
mento  das indenizações, fruto do esforço e da 
persistência do sindicato.  
Estamos sempre buscando excelência em nosso 
trabalho, e para isso contamos com o melhor corpo 
jurídico, que junto a nós, também luta por você!
Já foram pagos valores que ultrapassam 426 mil 
reais, e vamos continuar a realizar os pagamentos 
dessas indenizações, que são de suma importância 
para que o trabalhador tenha acesso aos seus 
direitos e garantias de que tudo está sendo cumpri-
do de acordo com a lei.

A********** - R$ 10.579,26
A***********- R$ 18.676,67

L***********- R$ 14.773,80
L***********- R$ 23.865,27

T*************- R$ 4.378,41
V************- R$ 10.127,61

Y*************- R$ 7.517,18

M************- R$ 8.061,24
M**********- R$ 39.457,52

E********- R$ 60.504,78
E********- R$ 69.022,51
E*********- R$ 41.132,10
E*******- R$ 56.809,23
E*******- R$ 50.960,37

      

^

Os processos contemplados correspondem ao mês de junho. Outros processos já estão 
saindo e vários trabalhadores serão beneficiados. Liguem no sindicato e se informe sobre 
os ativos trabalhistas ajuizados pelo sindicato.
Confira os valores de alguns processos já pagos pelo SindicatoPortanto,  filie-se ao nosso Sindicato 
e tenha a certeza de que buscamos o melhor para você sempre! Venha para o  METABASE MARI-
ANA.

Confira  alguns valores dos processos que 
já pagamos:

0010486-59.2019.5.03 xxxx

0010527-26.2019.5.03.xxxx

0010519-66.2019.5.03.xxxx

0010506-67.2019.5.03.xxxx

0010525-56.2019.5.03.xxxx

0010512-57.2013.5.03.xxxx

M***********- R$ 4.229,74
M*************- R$ 6.011,10



      

Casa de Apoio Sementes do Amor conta
  com apoio do METABASE MARIANA para resgatar 

pessoas em situação de vulnerabilidade social

Projeto Casa 

O Projeto Casa conta com a ajuda de várias pessoas e 
instituições para continuar realizando um trabalho de 
acolhimento e resgate social, essencial para toda socie-
dade.
O Projeto surgiu de forma voluntária no ano de 2016 e, 
desde então, vem prestando assistência a pessoas 
vulneráveis. No ano de 2019, diante de uma oportunidade, 
conseguiram se estabelecer de forma oficial na cidade de 
Mariana, após a obtenção de regulamentação para atuar 
como casa terapêutica. 
O Presidente Carlos Eduardo, operador de equipamento 
da Vale,que desde o início do projeto participa ativamente 
das intervenções, encontrou na ajuda ao próximo a si 
mesmo. Ele se dedica à ajudar homens que viveriam 
marginalizados se não fosse sua empatia e compaixão.
O METABASE MARIANA faz parte dessa corrente que 

busca contribuir de forma ativa para a sobrevivência do 
projeto e para o resgate de centenas de homens e mulheres 
que carecem de apoio para viver dignamente. 
Em uma sociedade que se baseia, muitas vezes, em precon-
ceitos com  pessoas marginalizadas e doentes, oferecer uma 
segunda chance em um lugar seguro, estruturado e com os 
cuidados necessários, é dever de todas as instituições que 
prezam pelos direitos sociais. Direito à vida e à dignidade são 
princípios em que a nossa Constituição Federal é baseada, e 
não é à toa, que ela é popularmente conhecida como Consti-
tuição Cidadã, pois a mesma foi criada para que todos os 
cidadãos tenham seus direitos preservados de forma justa e 
garantida. 
O METABASE MARIANA, junto à sua diretoria, externa de 
forma contundente que apoia e sempre apoiará projetos 
sociais onde se encontrar. 

Conheça o Projeto Casa, 
faça uma visita!

Está localizado na Rua da Cartuxa, 120,
 bairro São José, em Mariana. 



www.metabasemariana.com.br

Curta e compartilhe com seus companheiros

Já conhece o site do Sindicato

 Metabase Mariana? 
Acesse: http://www.metabasemariana.com.br/ e 

tenha acesso à várias informações do seu interes-

se, as últimas notícias, nosso informativo, e várias 

questões que deixaram você sempre bem infor-

mado. 

Diretoria do Sindicato fiscaliza  de perto

 as perícias pelo direito a insalubridade 

Nosso diretor Josimar ( Rancao ) acompanhando as perícias

As ações referente ao direito de insalubridade em algumas funções, já estão saindo e contemplando a categoria com o benefício.  
Além disso, o Sindicato acompanha de perto a realização de todas as pericias realizadas, com o objetivo de garantir o direito do 
trabalhador.

atendimento  da 

subsede  de São Gonçalo

 do Rio Abaixo 

 O METABASE MARIANA, buscando o melhor atendimento a 
categoria, realiza também os trabalhos na subsede de São Gonçalo 
do Rio Abaixo. Na ocasião, além oferecer suporte e assessoria jurídi-
ca, a diretoria do Sindicato entregou prêmios relacionado ao sorteio 
da sindicalização premiada. O nosso diretor Raulino, ao lado a nossa advogada Dra Renata , 

fazendo atendimento e entregando prêmio a um associado. 



Semana de trabalho 

duro em Catas Altas 
Essa semana foi de muito trabalho na 

Subsede de Catas Altas. O nosso diretor 

Josimar (RANCÂO) esteve junto com o 

Dr. Pedro para auxiliar os trabalhadores, 

apurar as demandas e entregar os prê-

mios aos felizardos. 


