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SEM ACORDO COM ARCELLOR-
MITAL, SINDICATO PARTE PARA 

A JUSTIÇA DO TRABALHO  

 Depois da reunião do dia 
28/09 com os represen-
tantes trabalhistas da 

ArcellorMital, os diretores do Sindi-
cato Metabase Mariana resolveram 
partir para uma solução junto ao Mi-
nistério do Trabalho (MTE), uma vez 
que a empresa não avança em relação 
a melhorias em sua proposta.  

 A decisão dos diretores do Me-
tabase foi tomada mediante a atual si-
tuação da empresa, que apresenta alto 
crescimento nos índices de produção 
e lucros.
 De acordo com a matéria pu-
blicada no site “Valor Econômico”, 
a “ArcelorMittal, maior produtora 
de aço do mundo, conseguiu rever-
ter prejuízo e registrar lucro líquido 
atribuído a controladores de US$ 1 bi-
lhão durante o primeiro trimestre (de 
2017)”. 
 Ainda de acordo com o artigo 
publicado, a “receita líquida da Ar-
celorMittal Brasil avançou 28,3% no 

primeiro trimestre, para US$ 1,61 bi-
lhão. Já o lucro operacional dobrou, 
para US$ 175 milhões, e o Ebitda su-
biu 69,7%, para US$ 246 milhões -- a 
margem foi de 11,6% para 15,3%. O 
preço médio de venda do aço foi de 
US$ 678 por tonelada, 43% a mais 
do que nos três primeiros meses de 
2016.”
 Se a empresa tem lucrado tanto, 
produzido tanto, por que os princi-
pais responsáveis - que são os TRA-
BALHADORES - não estão sendo be-
neficiados e valorizados? 
 Um lucro registrado de US$ 1,32 
bilhão no segundo trimestre, 18,9% 
superior ao registrado no mesmo perí-
odo do ano passado e uma receita que 
avançou 17% de abril a junho, para 
US$ 17,2 bilhões não são suficientes 
para um Acordo justo e digno dos tra-
balhadores? 
 Basta de enrolação e desvalori-
zação da categoria! Se a empresa lu-
cra, é porque a categoria dá seu suor e 
sangue por ela! É hora de valorizar!



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

Acesse: www.metabasemariana.com.br/ ou facebook.com/sindicatometabasemariana 
(31) 3557 - 2019 (Mariana)/ (31) 3837-6462 (Barão de Cocais) 

Conheça nossos convênios e descontos exclusivos para associados!

METABASE MARIANA É AGRACIADO COM TROFÉU 
EMPRESARIAL DOS INCONFIDENTES 2017 DO  
JORNAL PANFLETU’S COMO SINDICATO MAIS  

ATUANTE DE MARIANA 
 O Sindicato Metabase Ma-
riana foi agraciado com o Tro-
féu Empresarial dos Inconfidentes 
2017 do Jornal Panfletu’s que ho-
menageou o empresário Adolpho 
Monteiro Filho (In Memorian).  
 O Metabase foi considerado, 
por votação popular, o Sindicato 
mais atuante da cidade de Mariana.  
 A equipe do Sindicato Meta-
base Mariana agradece à população 
marianense pelo reconhecimento de 
seu árduo trabalho e reafirma seu 
compromisso com a luta em pról 
dos trabalhadores, sempre priman-
do pelo respeito, pela saúde e vida 
humana em primeiro lugar, além do 

diálogo baseado na ética e moral.  
 Nosso diretor, Ângelo Eleuté-
rio, compareceu ao baile para a en-
trega do troféu agradeceu à popu-
lação marianense e reafirmou seu 
compromisso firmado com os traba-
lhadores. 
 “Receber um prêmio como esse 
é uma grande realização! É sentir o 
reconhecimento do bom trabalho que 
estamos fazendo à frente do Sindica-
to Metabase Mariana. Seguiremos 
na luta pelos direitos e valorização 
de nossos trabalhadores. Estamos 
juntos! Agradeço à população ma-
rianense pela confiança em nossa 
gestão!”, agradece o presidente.  


