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A LUTA TEM QUE
CONTINUAR!

É

QUATRO ANOS DE SUCESSO!
assim que a diretoria do Sindicato Metabase Mariana define o seu período de
gestão, lado a lado com o trabalhador.
Foram quatro anos de lutas, glórias, conquistas, batalhas persistentes pelos direitos dos trabalhadores. Momentos compartilhados de forma transparente com todos os associados e
trabalhadores representados pelo Sindicato.
Com a missão de lutar pelos direitos do trabalhador, os atuais diretores do Sindicato buscaram
por melhorias em todos os setores: reformas das
casas de lazer do litoral, compra de equipamentos
para a sede em Mariana, reformas das sedes e subsedes, compra da sub-sede, troca da frota de veículos, além de campanhas voltadas para a valorização do trabalhador em seu ambiente de trabalho.
Tendo como prioridade a transparência, o respeito e o diálogo com o trabalhador, o
Sindicato tem como objetivo representar a coletividade dos trabalhadores frente às empresas,
garantindo que seus direitos sejam respeitados, fomentando a busca por melhorias nas condições de

trabalho, bem como o desenvolvimento da categoria.
Nesses quatro anos, muitos foram os desafios
encontrados pela gestão do Sindicato: a pesada crise que deu um solavanco na economia brasileira, as
demissões em massa, o fraco crescimento das indústrias, trazendo consigo a desvalorização dos salários
e dos benefícios pagos pelas empresas, além da triste
tragédia no distrito de Bento Rodrigues e redondezas.
Com grande responsabilidade e ciente de
seu papel de representatividade da classe dos trabalhadores, o Sindicato permanece firme e forte na luta pelo direito de todos. Com persistência, diálogo e em parceria com o trabalhador, a
atual gestão vai continuar fazendo o que sabe fazer de melhor: focar na batalha pela crescente valorização e reconhecimento do trabalhador.
É para continuar nessa luta que contamos com você, trabalhador! Para continuarmos na perseverança, buscando resgatar e valorizar cada vez mais nossa categoria!

VOTE CHAPA: DEMOCRACIA,
TRANSPARÊNCIA E LUTA!

CONHEÇA AS PROPOSTAS
DA CHAPA DEMOCRACIA,
TRANSPARÊNCIA E LUTA2017/2021:
01

Após reapropriação judicial da antiga área da Atapem, pertencente ao Sindicato,
vamos criar uma Clínica Médica para atendimento aos associados

02

Permanência na luta pela volta das atividades da Samarco

03

Luta constante pela manutenção dos postos de trabalho e garantia dos direitos dos
trabalhadores (valorização crescente dos Acordos Coletivos de Trabalho)

04

Busca por melhorias em todos os âmbitos que permeiam a categoria: saúde e
segurança sempre em primeiro lugar!

05

Ampliação na rede de convênios oferecida aos sindicalizados, que já disponibiliza
descontos exclusivos em dezenas de estabelecimentos em nossa região

06

Organização de eventos voltados para os associados, com o intuito de promover
o encontro e a confraternização entre os sócios

07

Promoção de campanhas, eventos, paralisações e mobilizações para a conscientização
de trabalhadores e empresas de nossa representatividade

08

Luta com transparência financeira e administrativa, de maneira responsável e
democrática, nossa proposta é dialogar, como sempre, com a categoria

09

Luta pelo aumento da participação de toda a categoria em nossas assembléias,
procurando garantir que a maioria seja representada, dando vez e voz a todos os
trabalhadores

10

Criação de uma Secretaria de Ação em favor das mulheres, contando com
trabalhadoras da ativa em nossa Chapa, visando a dignidade, respeito e valorização
da categoria feminina dentro das empresas.

VOTE CHAPA DEMOCRACIA,
TRANSPARÊNCIA E LUTA!

POR UM SINDICATO DE TODOS!
ELEIÇÕES DIAS 04, 05 E 06 de JULHO
FAÇA VALER SEU DIREITO DE VOTO!

VOTE CONSCIENTE!!!

