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Os trabalhadores na Anglo 
American aguardam com ansiedade 
a divulgação dos resultados da 
empresa no terceiro trimestre, 
para mostrar a consolidação da 
retomada de crescimento após 
um período difícil para todos.

A  e m p r e s a  v i n h a  
r e g i s t r a n d o  r e s u l t a d o s  
negat ivos  desde que fo i  
adquirida da MMX e os trabalhadores não 
tinham qualquer reajuste de salários.

Esta situação, no entanto, está sendo 
revertida. No segundo trimestre já tivemos 
um resultado muito positivo, com uma 
evolução de 2% na produção total, 
comparativamente aos três primeiros 
meses de 2019.

O forte desempenho operacional ficou 
registrado na produção de 5,9 milhões de 

toneladas de minério de ferro no 
Minas-Rio, refletindo a retomada 

após as operações terem sido 
suspensas em razão do 
incidente com o mineroduto. O 
orçado para produção em 
2019 era de 18,8 milhões de 
toneladas, mas a empresa já 

está no ritmo de 23 milhões de 
toneladas.

O Minas-Rio produziu 5,9 milhões de 
toneladas de minério de ferro no período, o 
que representa um forte desempenho 
operacional e reflete o trabalho de 
otimização realizado durante o ano 
passado, quando as operações foram 
suspensas por conta dos incidentes do 
mineroduto. A previsão é que a operação 
produza de 19 a 21 milhões de toneladas 
de minério de ferro em 2019.

esde a aprovação de PLR, 

Dcobramos da empresa uma maior 
valorização dos trabalhadores.

Neste ano já tivemos um acordo aprovado 
por 81,2% dos trabalhadores, com o sindicato 
realizando assembleia em que o processo de 
votação respeitou a liberdade de todos.

Na época, o METABASE BH já anunciava à 
empresa a determinação de não mais fazer 
votações por aclamação, continuando, como 
foi feito, com a decisão sendo tomada pelo 
voto secreto, livre e consciente de cada 

trabalhador.
Lembramos à empresa que durante o 

período difícil, os trabalhadores aceitaram 
renovação de acordos sem qualquer reajuste, 
mas que o momento novo, de franca produção 
e crescimento da empresa, que o princípio de 
justiça se faça no reajustamento dos salários.

 Não podemos admitir que os acionistas 
tenham a recompensa de seus investimentos, 
mas que os trabalhadores, que geram o lucro, 
não tenham também a contrapartida para 
bater as metas e gerar os  resultados.



 METABASE-BH mantém forte 

Oinvestimento no lazer dos 
trabalhadores em sua Colônia de 

Férias, na Praia de Castelhanos, em Anchieta, 
no Espírito Santo.

Suas férias e finais de semana prolongados 
têm um destino de conforto para sua família no 
litoral capixaba.

São 32 acomodações, de um e dois 
quartos, com toda a estrutura para o conforto 
dos companheiros e seus dependentes a 
poucos metros da praia.

Faça sua reserva!
A praia ao alcance de sua família!

Investimento para o conforto dos trabalhadores e suas famílias 


