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EM DEFESA DA CATEGORIA 

Metabase abre mais de mil processos 
trabalhistas contra empresas 

Antes de 2013, quando o sindicato ainda era refém da antiga gestão, não havia nenhum 
processo judicial. Em menos de quatro anos o cenário mudou completamente… 

A defesa dos direitos trabalhistas não se resume a 
atuação política dentro das empresas e durante as 
negociações coletivas. Ações judiciais tem o poder 
de resgatar benefícios da classe trabalhadora não 
contemplados ou reajustados conforme o tempo. 
Foi com esse pensamento que a atual gestão do 
Sindicato ingressou com ações que hoje já superam 
mil processos. Para se ter uma ideia, somente na 
Vale, esses passivos trabalhistas podem render a 
categoria mais de 82 milhões de reais. 
As ações são referentes a irregularidades praticadas 
pelos empregadores, horas extras, insalubridade, 
pagamento de PLR, descumprimento de acordo 
coletivo, minutos residuais, entre outros.
Para o presidente do Metabase, Ângelo Eleutério, 
essa postura do sindicato é referencia nacional e a 
expectativa é de vitória nos tribunais. “Quando 
assumimos a entidade, não havia processos, mesmo 
com as evidencias de descumprimentos e irregulari-
dades nas bases. Infelizmente a antiga gestão não 
tinha interesse em representar o trabalhador. Pouco 
tempo depois que assumimos o Sindicato, a própria 
Vale reconheceu que o METABASE MARIANA é o 
que mais possui processos contra a empresa no 
Brasil.  Além disso, posso afirmar que todas as ações 
têm fundamento  e os trabalhadores já estão sendo 
contemplados com valores significativos.”
Os trabalhadores podem acompanhar o andamento 
dos processos procurando o sindicato ou se 
informando pelos veículos de comunicação oficiais 
da entidade (informativos, site,rede social, etc.).  
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Uma nova história...
Quando assumimos a direção do METABASE Mariana, o 
nosso objetivo era o de construir um Sindicato forte, verda-
deiramente representativo e composto por pessoas hones-
tas. Infelizmente, éramos reféns de representatividade 
antes de 2013 e, por isso, a categoria deu um basta na 
administração pelega exercida por Zé Horta, que há anos 
perpetuava no poder e acumulava processos, sendo, inclu-
sive, proibido de se candidatar, além de ter patrimônios 
bloqueados pela justiça. 
Daí por diante, o trabalho foi o nosso lema. Reformamos a 
sede da entidade e os imóveis de praia, realizamos eventos 
para os sócios da ativa e os sócios aposentados. Demon-
stramos combatividade nas negociações, acompanhamos 
o dia a dia do trabalhador na base, entramos com mais de 
mil ações na justiça e, recentemente, conquistamos quase 
20 milhões de indenização para os trabalhadores com os 
minutos residuaisÂngelo Eleutério Presidente do METABASE Mariana  

Tudo isso nos dá a sensação de dever cumprindo. Porém, sabemos que há muito ainda para conquistar. O caminho é longo, mas 
vamos continuar desafiando as empresas com coragem, encarando o trabalhador com a cara limpa e desmascarando os mentirosos 
e laranjas que almejam a divisão da categoria. 
Ressalto que um sindicato se faz com a participação de todos. Por isso, convoco os trabalhadores da base e os aposentados, nossa 
vanguarda, para unir força na empreitada de consolidar o METABASE MARIANA como um patrimônio da nossa categoria.

Transparência e ética 
Diretoria do METABASE Mariana presta contas

 e coloca documentos à disposição dos sócios 
 A atual gestão do METABASE Mariana preza por uma 
administração transparente e honesta. As contas do 
sindicato estão rigorosamente em dia, devidamente 
escriturada, declarada e aprovada tanto pelo conselho 
fiscal quanto pela contadora. Os livros e os documentos 
estão à disposição do sócio na sede da entidade. 

É importante ressaltar que a antiga diretoria do Sindi-
cato, presida pelo José Horta, nunca apresentou 
prestação de contas da entidade. 

O nosso compromisso é com você, Trabalhador!

CADÊ A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ATAPEM, CORUJINHA?
Pra quem ainda não sabe, em razão de outro processo, movido 
pelo Ministério Público do Trabalho (processo nº. 
0010873-91.2016.5.03.0001), José Horta está com seus direit-
os políticos-sindicais suspensos, motivo pelo qual ele não pode 
se candidatar às eleições da ATAPEM e nem poderá ser candi-
dato nas eleições do Sindicato.
Todavia, José Horta conseguiu colocar um laranja “Corujinha” 
como presidente da ATAPEM, entretanto, até a presente data, 
não foi apresentado qualquer prestação de contas da asso-
ciação, mesmo após requerimento formal do Sindicato e de 
associados da ATAPEM.

José Horta dirigiu a ATAPEM formalmente de 1997 até 2020 e 
não apresentou nenhuma prestação de contas até á presente 
data, e permanece dirigindo a ATAPEM como se fosse sua e de 
sua família, mesmo após ter sido afastado da administração da 
entidade.
A pergunta que não quer calar: Corujinha, cadê a prestação de 
contas da ATAPEM desde a sua fundação até à presente data?
O que parece é que Corujinha, além de testa de ferro de José 
Horta, também será cúmplice de anos e anos sem qualquer 
prestação de contas, trazendo para si a responsabilidade de 
mais de duas décadas de uma administração sem qualquer 
prestação de contas. 
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Sindicato coloca jurídico  à disposição
 dos sócios para revisão do FGTS

A ação para revisão do uso da TR (Taxa Referencial) para correção do 
FGTS, seria julgada pelo STF no dia 13 de maio. Porém, o Supremo adiou o 
julgamento e ainda não marcou uma nova data.  A decisão, caso proceden-
te, poderia fazer com que trabalhadores recebessem valores retroativos 
referentes ao rendimento do FGTS, com ação judicial de revisão. Isso 
causaria impacto aos cofres públicos da ordem de R$ 300 bilhões.
Nas últimas semanas, houve corrida de trabalhadores que ingressaram 
com ações individuais e coletivas para receber o dinheiro. A revisão dos 
valores recebidos pode ser solicitada por qualquer trabalhador que tenha 
tido a carteira assinada entre o período de 1999 a 2013.
A diretoria do Sindicato colocou o departamento jurídico da entidade à 
disposição dos sócios, sem qualquer custo, para mover ações de revisão do 
FGTS. Centenas de trabalhadores já se filiaram ao METABASE Mariana nos 
últimos dias. Além de ter um jurídico à disposição, os novos sócios irão 
concorrer ao show de prêmios na próxima sexta-feira, 28, e usufruir de 
todos os benefícios do Sindicato.  
Se você se enquadra nos requisitos mencionados, procure o Sindicato e 
garanta o seu direito!

Todo Sindicato tem o dever de lutar até as últimas instancias para reaver 
um direito trabalhista. É por isso, que o METABASE MARIANA tem mais 
de mil ações na justiça. Direito é direito e o sindicato luta por ele. 

Minutos Residuais: 
Recentemente os trabalhadores da Vale receberam de indenização refer-
ente aos minutos residuais, quase 20 milhões de reais. Foram contempla-
dos os funcionários com trabalho efetivo na empresa na base de repre-
sentação do METABASE MARIANA no período de fevereiro de 2014 a 
outubro de 2017.

Equiparação salarial e revisão do PPP: 
A equiparação salarial era uma reivindicação antiga da categoria e vem 
sendo conquistada pela atual gestão. Vários trabalhadores já estão obten-
do êxito na justiça e outras vitórias ocorrerão. Outro ponto importante são 
as revisões do PPP, que contribuem diretamente para o requerimento de 
aposentadoria especial.  

Insalubridade: 
As ações referente ao direito de insalubridade em algumas funções, já 
estão saindo e contemplando a categoria com o benefício.  Além disso, o 
Sindicato acompanha de perto a realização de todas as pericias realizadas, 
com o objetivo de garantir o direito do trabalhador. 

“lutar até as últimas instâncias
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A Casa De Apoio Sementes Do Amor é uma comunidade 
terapêutica sem fins lucrativos que trabalha na recuper-
ação de pessoas em situação de dependência química , 
seja ela de drogas lícitas ou ilícitas. Se você enfrenta esse 
problema ou tem um familiar, amigo que está nessa 
situação, procure o Sindicato. 

Sementes
do amor...

sindicalização 

premiada!

100
prêmios

sorteio 28 de maio FOTO MERAMENTE ILUSTRATIVA

Atenção 
trabalhador 
Samarco!
O Sindicato entende que os trabalhadores da Samarco 
são vitimas e devem ser considerados atingidos pelo 
rompimento da Barragem de Fundão, assim como os 
ex-funcionários. A diretoria do Metabase Mariana irá até 
as últimas consequências para fazer prevalecer o direito 
do trabalhador. 


