Sindicato
METABASE
MARIANA

Nova diretoria
Filiado

Democracia, transparência e luta
Edição 12- Ano IV - 20 de março de 2017

(31) 3557 - 2019 (Mariana)/ (31) 3837-6462 (Barão de Cocais)

Informativo oficial do Sindicato Metabase Mariana, Catas Altas, Santa Bárbara, Barão de Cocais,
Caeté, São Gonçalo do Rio Abaixo, João Monlevade, Bela Vista de Minas, Rio Piracicaba e Matipó

TRABALHADORES NÃO SERÃO MAIS
ENGANADOS! TRUPE DE BATATINHA
RESPONDE A PROCESSOS JUDICIAIS E
É CONDENADA NA JUSTIÇA!

D

epois de anos de enriquecimen- consumir todo o dinheiro do Sindicato na
to sem causa, ludibriando os transição para a nova gestão, totalizando
trabalhadores, a hora da justiça mais de 500 mil reais. Além disso, o sr. José
chegou! A horda de sugadores Horta deu um jeito e tomou para si a Atade Batatinha está sendo condenada na justi- pem, bem patrimonial que era de posse do
Sindicato Metaça por improbidabase
Mariana.
de administrativa,
Chegou a hora da
depois de muito
trupe pagar pelas
tempo infringindo
suas enganações
as leis, enganando
sem fim! Devolver
os trabalhadores e
o dinheiro que perguardando seus ditence à categoria!
reitos diretamenÉ difícil aceitar
te em seus bolsos.
e
compreender
Eles tentaram, de
por que Batatitodas as maneiras,
nha e a turma
levar o que era de
direito dos trabalhadores, tentaram ocupar da ex-diretoria aprovaram em ata a “doo lugar do Sindicato Metabase Mariana, ação” do prédio e do plano de saúde para
lançando um novo sindicato fantasma, in- o Zé Horta. Será que eles recebem da
vadindo a base de competência e respon- Atapem alguma “mesada”? Jogando fora
sabilidade do Metabase Mariana. Chega- o que não lhes pertencia! Atirando aos
ram a ter a falta de caráter e dignidade de porcos o que pertence ao trabalhador!
Sindicalize-se!
Ninguém é tão bom quanto todos nós juntos!

Acesse: www.metabasemariana.com.br/ facebook.com/sindicatometabasemariana
Conheça nossos convênios e descontos exclusivos!

BANDITISMO SINDICAL GERA ALTAS
MULTAS PARA A CORJA SEPARATISTA

A

pós processar o bando sob comando de Batatinha, o Sindicato Metabase Mariana obteve grandes ganhos na justiça, como a devolução
da quebra do comodato do prédio em que funcionava a Atapem (construído com o dinheiro
do trabalhador) e o cumprimento da ordem
judicial para o pagamento da multa fixada pela
Justiça em R$4.293.392,61 (direcionados ao
FAT) por infringirem a lei e sonegarem documentos judiciais, que continham prestações de
contas e informações administrativas, caracte-

rizando o crime de improbidade administrativa.
Existe crime maior do que mascarar o
que é direito garantido do trabalhador honesto?
Que dá sua vida pela empresa, paga suas dívidas
e contribui para o crescimento do seu Sindicato?
Pois nós fomos até o fim na busca pela justiça! Fizemos o que devíamos, processando e exigindo
que a lei fosse cumprida! E eis aqui o resultado: a
trupe de ordinários foi condenada e deverá pagar,
devolvendo cada centavo do que foi roubado do
trabalhador! CHEGA DE TANTA ENGANAÇÃO, DESONESTIDADE E CORRUPÇÃO!

SINDICATO METABASE MARIANA EM LUTA
PELOS DIREITOS DOS TRABALHADORES

N

ós somos os verdadeiros representantes dos trabalhadores e vamos defender os interesses da categoria, virar esta página negra da história sindical.
Os movimentos corporativos e sindicais
que vemos em nossa região só pensam majoritária
e exclusivamente em seus próprios interesses, que
fazem um pacto de mediocridade, condenando os
trabalhadores a uma condição de sub trabalhador.
Todos os dias somos obrigados a ver os interesses dos trabalhadores e de suas respectivas famílias, que veem seus filhos sendo submetidos as humilhações e à destruição dos seus sonhos e esperanças
por ganância sem limites desta trupe de traidores.
Estes traidores que mamavam nos recursos públicos colocados nestes movimentos pelegos ainda vão chorar muito! Mas nós, trabalhadores, vamos acabar com esses sanguessugas que
transformaram tudo em banditismo sindical, em
puxadinho dos interesses de políticos corruptos.
Querem impor aos trabalhadores um pensamento que não representa os interesses dos tra-

balhadores, um movimento ilegal, inconstitucional
e imoral por serem agentes alienígenas do movimento sindical, sempre agindo de forma cega, autoritária e descabida para transformar os interesses
dos trabalhadores em meros peões no tabuleiro
político, enquanto usam o dinheiro dos trabalhadores, pagadores de impostos em partidos e que
não são de interesse dos membros da categoria.
Vamos fazer a nossa parte, lutar e defender
os verdadeiros interesse dos trabalhadores por melhores salários, condições de trabalho e qualidade
de vida, acabar com o banditismo sindical que
deve ser varrido como lixo, corruptos e traidores
que são estes papagaios que condenam todos os
trabalhadores a humilhações sem fim. Nossa luta é
a luta de todos: acabar com o banditismo sindical.
Os trabalhadores têm memória, e
estamos de olhos abertos, bem informados e conscientes de nosso papel como cidadãos, vamos separar quem é quem!
O nosso Movimento é contra os vagabundos e sem
vergonha que trabalham contra a unidade sindical!

