
 SINDIMINA NEGOCIA ACORDO COLETIVO COM A EMPRESA AURORA 

Mais um ano se encerra, mais um ciclo se fecha, é tempo de fazer uma 
reflexão, olhar para trás e rever os planos que foram traçados, o 
caminho que foi percorrido, as metas que foram alcançadas e até mesmo, 
tudo o que não foi possível conquistar. 

As nossas lutas não são fáceis, na vida há dias de sol forte, de chuva, 
ventania e, até mesmo de grandes tempestades. Os grandes vencedores 
não foram aqueles que sempre ganharam as batalhas, mas os que nunca 
desistiram de lutar. 

Faça do Senhor Deus a tua força e nenhuma luta poderá ser mais forte 
do que a sua vontade de vencer. É tempo de olhar para frente, refazer 
planos, vislumbrar novos horizontes, seguir em frente para vencer as 
lutas diárias.

Temos sempre conosco o sentimento de gratidão a Deus pela família, pelo 
trabalho, pela vida, por tudo. Manifestamos os nossos sinceros 
agradecimentos a todos que nos apoiaram e aos que trilharam conosco 
este ano, especialmente, os Trabalhadores e Trabalhadoras que são os 
pilares desta entidade sindical. 

Às vezes, diante dos inúmeros obstáculos, pensamos em desistir. Mas 
depois entendemos que é necessário passarmos por eles para fortalecer a 
nossa luta. São nas situações difíceis que buscamos forças para seguir em 
frente, ultrapassar barreiras para alcançar os nossos objetivos. A vida é 
feita de superações e enquanto houver força e fé em Deus para lutar, não 
haverá obstáculos insuperáveis. 

O Sindimina continuará lutando com muita disposição, a fim de 
garantirmos mais benefícios e melhores condições para que os 
trabalhadores desenvolvam seu labor. Acreditamos na força da 
mobilização da nossa categoria para avançarmos e empreender novas 
conquistas. 

A Diretoria do Sindimina agradece a classe trabalhadora pela 
oportunidade de fazer parte da sua história e espera que esta parceria 
continue ainda por muitos e muitos anos. Aproveita a oportunidade 
para desejar muita saúde, paz, felicidades, espirito de união e muita fé 
para os trabalhadores, seus familiares e aos nossos colaboradores. 

Que Deus nos dê coragem e muita força para transformar os problemas 
em aprendizado. Que neste novo ano possamos RENASCER diante das 
situações difíceis enfrentadas, para que possamos celebrar o ano de 2019 
com muita alegria. 

 MENSAGEM DO SINDIMINA 

Feliz Natal e Boas Festas!
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   AO TRABALHADOR NADA É DADO. TUDO É CONQUISTADO! 
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   SINDIMINA PROMOVE ENTREGA DE BRINDES 

Em dezembro, o Sindimina distribuirá brindes para todos os trabalhadores e trabalhadoras associados 
lotados em todas as bases de representação do sindicato, tanto em Serrinha quanto na Região. Essa é 
apenas uma das formas de agradecer a todos os nossos associados pela colaboração, confiança, 
credibilidade e apoio que sempre nos dão. Somos uma equipe e juntos somos mais fortes!

   SINDIMINA FECHOU 15 ACORDOS COLETIVO DE TRABALHO EM 2018 

Um dos papéis do sindicato é representar os trabalhadores em negociações junto ao empregador. O 
Sindimina, cumprindo com sua obrigação, negociou e conseguiu fechar 15 acordos coletivos em 
2018, ampliando alguns benefícios e mantendo os já conquistados. Veja a lista das empresas:

Data base janeiro:
WN, DESTAK, CASA DA BORRACHA, MAP e J. DE OLIVEIRA

Data base em março:
LIPARI, SLDM C1 e AURORA

Data base em maio:
MAGNESITA

Data base em junho:
MECBRUN

Data base em julho:
TERRABEL

Data base em agosto:
BRIO GOLD/LEAGOLD e LOCADORA RAMOS

Data base em outubro:
GT PEÇAS E SERVIÇOS

Data base em novembro:
NPE NIPLAN SERVICE

Aproveite a companhia dos seus familiares e amigos: Nem todas as pessoas moram ou têm 
condições de estar sempre com seus parentes e, com eles, comemorar as datas importantes do ano, 
como o Natal e o Ano Novo, por isso, aproveite a companhia dos seus familiares e amigos, converse, 
abrace, ria, participe das comemorações com muita paz, com muita responsabilidade, interaja e ofereça 
o seu melhor para que as celebrações ocorram em verdadeira paz e harmonia, seja muito grato a Deus 
por mais um ano de vida.

Espalhe emoções e sentimentos positivos: É dia de festa, por isso nada de mau humor ou de levar 
para a confraternização problemas que não podem ser resolvidos no momento. Foque em suas 
emoções positivas, espalhe carinho, amor e compartilhe o melhor que habita dentro de você. Com 
certeza, assim, seu Natal e o Ano Novo serão extraordinários. 

   DICAS PARA VOCÊ APROVEITAR MELHOR AS FESTAS DE NATAL E ANO NOVO 

Salmos Cap. 126. 3.

Grandes coisas fez o Senhor por nós, e, por isso, estamos alegres.
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