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Edição especial 

A diretoria do METABASE MARIANA recebe com surpresa e 
indignação às atitudes de algumas pessoas que, ao se junta-
rem a oportunistas, espalham mentiras e calunias, com o 
único objetivo de desestabilizar o Sindicato.  
Desde que assumimos a direção da entidade, estamos 
trabalhando com transparência e mostrando de forma clara 
e documentada tudo o que fazemos em prol de cada 
trabalhador da mineração. Lutamos diariamente para que 
nenhum direito seja retirado e que todas as Leis sejam 
cumpridas em benefício dos nossos associados. O nosso 
trabalho é pautado na ética, honestidade e respeito. E não 
vamos parar. Nunca vamos parar. 
A Oposição nos ataca de forma mentirosa, se aliando a 
pessoas de índole duvidosa, que, inclusive, acumula vários 
processos dentro do próprio sindicato por sua conduta 
mentirosa, ardilosa e sem moral. Temos provas concretas e 
vários pareceres do MP sobre a falta de índole dessa pessoa, 
que tenta nos atacar, nos aliando a pessoas que, na verdade, 
são do seu próprio círculo íntimo. 
Para quem ainda não sabe Roger, José Horta e Corujinha 
(Geraldo Eustáquio dos Santos) possuem o mesmo advoga-
do e tramam todas essas fake news em conjunto, para assim 
deslegitimar a atual gestão e tentar voltar ao poder. 

O objetivo de José Horta, que está impedido de se candidatar, 
é colocar Roger e Corujinha na entidade e, assim, conseguir a 
liberação de todos os seus imóveis e bens, os quais se encon-
tram bloqueados na justiça em razão de ação ajuizada pela 
atual gestão, comandada por Ângelo. 
Eles se unem para voltar ao poder e continuar enriquecendo 
e acumulando bens às custas dos direitos do trabalhador, 
usando o Sindicato como fachada,  anulando um trabalho 
que vem sendo feito com honestidade e seriedade. Mais um 
golpe sem escrúpulos que eles tentam aplicar para prejudicar 
o Sindicato e todo o trabalho desenvolvido pela atual gestão.
Deixaremos à cargo da justiça, que já está em processo de 
julgar essas pessoas, sentenciar esse grupo que se uniu em 
interesse próprio, sem pensar por um instante sequer, no 
trabalhador. 
Deixaremos à cargo dos trabalhadores, que acompanham 
nossa luta por seus direitos, pautada sempre em transparên-
cia e honestidade, julgar nossa conduta.
E deixaremos claro, para todos que nos acompanham, que 
mentiras e fake News nunca irão ser motivo para que nosso 
trabalho pare ou diminua, muito pelo contrário, trabalhare-
mos sempre mais, para que o seu direito seja sempre respeita-
do, inclusive o direito à informação verdadeira.

Resposta as fake News divulgadas
 por um grupo de oportunistas 

trio



A diretoria do METABASE MARIANA recebe com surpresa e 
indignação às atitudes de algumas pessoas que, ao se junta-
rem a oportunistas, espalham mentiras e calunias, com o 
único objetivo de desestabilizar o Sindicato.  
Desde que assumimos a direção da entidade, estamos 
trabalhando com transparência e mostrando de forma clara 
e documentada tudo o que fazemos em prol de cada 
trabalhador da mineração. Lutamos diariamente para que 
nenhum direito seja retirado e que todas as Leis sejam 
cumpridas em benefício dos nossos associados. O nosso 
trabalho é pautado na ética, honestidade e respeito. E não 
vamos parar. Nunca vamos parar. 
A Oposição nos ataca de forma mentirosa, se aliando a 
pessoas de índole duvidosa, que, inclusive, acumula vários 
processos dentro do próprio sindicato por sua conduta 
mentirosa, ardilosa e sem moral. Temos provas concretas e 
vários pareceres do MP sobre a falta de índole dessa pessoa, 
que tenta nos atacar, nos aliando a pessoas que, na verdade, 
são do seu próprio círculo íntimo. 
Para quem ainda não sabe Roger, José Horta e Corujinha 
(Geraldo Eustáquio dos Santos) possuem o mesmo advoga-
do e tramam todas essas fake news em conjunto, para assim 
deslegitimar a atual gestão e tentar voltar ao poder. 

SEM LERO LERO E CONVERSA FIADA DA SITUAÇÃO,  
O METABASE MARIANA  TRABALHA  COM 

TRANSPARÊNCIA
Em seu material calunioso e mentiroso, Roger crítica o acordo referente às horas 
Itineres. Porém, como demonstrado abaixo, ele mesmo assinou e concordou  com as 
cláusulas do acordo.
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