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Sindicato dos Metalúrgicos
de Ouro Branco, Congonhas, Jeceaba e Base

Sede Ouro Branco: Av: Patriótica, 1080 - Bairro Siderurgia
(31) 3749-7400 - (Obs.: O tel. 3742-1722 não existe mais)

Sindicato dos Metalúrgicos de Ouro Branco e Prefeitura de 
Jeceaba realizam 13ª Festa do Trabalhador com muito sucesso

A Festa de sua Família
Mesmo reconhecendo as dificuldades oriundas da crise que assola nosso país, a Diretoria do Sindicato 

proporcionou às famílias de Jeceaba e região um dia de muita diversão e laser.
Apesar de todas as conspirações de seus direitos e conquistas, de uma crise que amedronta os trabalhadores, 

apesar da corrupção instalada no país, da falta de credibilidade da classe política que governa e dita os rumos deste país a 
classe trabalhadora, sem distinção de categorias, comemorou em Jeceaba o seu dia com uma festa feita especialmente para 
os Trabalhadores e Trabalhadoras.

Mais uma vez, optamos pela festa, pelas premiações e pelo lazer da família dos trabalhadores de Jeceaba e toda 
região.

Foi um dia muito especial para todos nós onde milhares de pessoas participaram com suas famílias.
Agradecemos a todos que colaboraram para que, mais uma vez, a Festa fosse um sucesso, e, em especial, àqueles 

que trabalharam e compareceram para prestigiar a 13ª Festa do Trabalhador.
Raimundo Nonato Roque de Carvalho

Diretor Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Ouro Branco e Base



Flashes da Festa RUA  DE LASER

A população contou com serviços de cunho social, cultural, 
esportivo e laser.

Também teve premiação para as 3 mães mais idosas presente 
no evento.

Durante todo o evento a 
população de Jeceaba e região 
contou com vários shows de 

médio e grande porte. 
Encerrando o evento, 

contaram com um show 
sensacional da Banda Brasil 

22h- Show com

22h- Show com

 
Nippon Steel, Gol Segurança, Loja Zema,
Rádio FM 98,7,  
Rádio 102,5 Estrada Real, Gráfica Pontual, 
Cidinha Confecções e Comerciantes de 
Jeceaba.

Lavor Alimentação,

ALIMENTOS ARRECADADOS
Entidades Beneficiadas: 

Asilo - Desterro de Entre Rios, SSVP - Jeceaba, Igreja 
Assembleia de Deus - Jeceaba, Igreja Quadrangular - 
Jeceaba, Escola Estadual Santos Reis - Jeceaba,  Hospital 
- Jeceaba, APAE - Congonhas, Asilo Dona Alzira - Entre 
Rios de Minas, Casa Lar - Entre Rios de Minas,  Santuário 
Mãe de Piedade - Piedade das Gerais, APAE - Piedade das 
Gerais.


