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

Acesse: www.metabasemariana.com.br/ ou facebook.com/sindicatometabasemariana 
Conheça nossos convênios e descontos exclusivos para associados!
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ÂNGELO ELEUTÉRIO ASSUME 
PRESIDÊNCIA DO SINDICATO  

METABASE MARIANA

Ângelo Eleutério assumiu, no último 
dia 24, a presidência do Sindicato 
Metabase Mariana. Depois do re-

sultado das eleições sindicais realizadas no 
mês de julho, quando a Chapa 1 foi eleita 
com 98% de aprovação da categoria votante. 
 Na ocasião, estiveram presentes 
os novos diretores eleitos para a cerimô-
nia de assinatura da posse da nova chapa. 
 A Chapa 1 que agora assume a lide-
rança do Sindicato Metabase Mariana vem 
com todo o vapor! Cheia de novas ideias, 
pronta para lutar com cada vez mais garra 
e ânimo pelos direitos dos trabalhadores. 
 A confiança depositada em nós por 
toda a categoria votante será honrada, com 
um mandato pautado em nossos valores de 
diálogo, transparência, luta e persistência, 

sempre correndo atrás do que o nosso tra-
balhador merece: sua constante valorização. 
 Serão quatro anos de lutas, sem-
pre ao lado do trabalhador! Juntos busca-
remos por melhorias em todas as áreas, 
sempre priorizando e prezando pela saúde, 
bem-estar e segurança de nossa categoria! 
 Para o novo presidente do Metabase 
Mariana, Ângelo Eleutério, é importante 
uma renovação na diretoria do Metabase 
Mariana. “Uma nova diretoria, com pessoas 
novas, é de suma importância para a criação 
de novas ideias. Assumimos o Sindicato Me-
tabase Mariana com um novo vigor! Com 
mais força para lutar pela nossa categoria! 
Vamos prezar pela transparência e pelo diá-
logo com o trabalhador. Estaremos sempre 
lado a lado com a categoria!”, afirma Ângelo. 



SINDICATO METABASE MARIANA  
FECHA DEZENAS DE CONVÊNIOS DE  

SUCESSO NO ÚLTIMO MÊS!

No último mês o Sindicato Metabase  Maria-
na fechou dezenas de parcerias com estabele-
cimentos de Mariana, Santa Bárbara e região!  
São descontos exclusivos oferecidos aos sindicalizados e 
aposentados. Alguns dos nossos parceiros conveniados!  
- Sacolão e HortiFruti Santa Bárbara (10% em todos os 
produtos);
- Blocom Cons. Lafaiete: 10% em bloco de cimento ou 
gesso; 
- Escola Educar - Isenção da matrícula no mês de agosto 
e 15% de desconto no valor da mensalidade para alunos 
novos;
- Auto Escola São Cristóvão - 10% de desconto nas aulas 
de direção, no curso de legislação e R$90,00 na taxa ini-
cial; 
- Drogaria Americana - Medicamentos: 10 a 90% descon-
to; Perfumaria: 5 a 10%;

-Angel Fly Turismo - Desconto de 15% em viagens de 
Vans, Microônibus e ônibus;
- Dentista Flávia Armond Tibo: 30% na  mensalidade da 
manutenção do aparelho ortodôntico gratuito;
- Dentista Stewerson Queiróz: 15 a 20% de desconto em 
tratamentos;
- Cine Vitória em Santa Bárbara: 50% de desconto no va-
lor de qualquer ingresso; 
- União Gás - 20% de desconto no gás e na água 
mineral (mês de agosto); A partir de setembro de 
2017 -> 15% de desconto no gás e 20% na água 
mineral (Preço à vista ou no cartão de débito);  
- Dentista Fernanda da Silva : desconto de 30% em trata-
mentos dentários. 
ASSOCIE-SE! CENTENAS DE ESTABELECIMENTOS 
CONVENIADOS! 
  VEM MUITO MAIS POR AI! 


