
Ao	  Instituto	  Ethos	  

	  	  

Prezados	  Paulo	  e	  Caio	  

A	  	  ArcelorMittal	  Brasil	  S/A,	  reitera	  que	  não	  	  compactua	  	  com	  
quaisquer	  irregularidades	  e	  que	  o	  seu	  processo	  de	  contratação	  de	  
fornecedores,	  com	  política	  de	  suprimentos	  formalizada	  e	  
comunicada,	  seguindo	  todas	  as	  exigências	  dos	  órgãos	  tributários	  e	  
ambientais	  competentes.	  

Desta	  informamos	  para	  os	  devidos	  fins	  que	  em	  relação	  às	  empresas	  
caracterizados	  como	  fornecedores	  da	  ArcelorMittal	  Brasil,	  temos	  o	  
seguinte	  posicionamento	  em	  relação	  aos	  nosso	  fornecedores:	  

SIDEPAR ; Forneceu para a ArcelorMittal em 2009, sendo 6.190 t 
em Nov e Dez, Atualmente não fornece a ArcelorMittal.	  

• Kako e Teka Paragominas (PA) –	  Estas	  empresas	  	  encontram-‐se	  
suspensas	  da	  nossa	  base	  de	  fornecedores,	  portanto	  não 
fornece a ArcelorMittal.	  

 	  

SIMASUL : Tem adotado um acompanhamento criterioso em 
relação a regularidade da compra de carvão, através do sistema 
DOF, IBAMA e Lista Suja.	  

• Ademir Ferreira Lino – Na última compra de carvão deste 
fornecedor o mesmo não se encontrava na Lista Suja 
(07/05/2009).	  

• F.L. da Silva – Não é fornecedor da SIMASUL	  
• Paulo Rogério Sumaia – Não Consta da Lista Suja.	  
 	  

VETORIAL : Atualmente adota a prática de consulta semana a 
Lista suja	  

• F.L. da Silva – Foi fornecedor de Carvão Vegetal até 20 de Janeiro 
de 2009, a partir desta data não é mais fornecedor da Vetorial.	  

 	  

Quanto a ArcelorMittal Trinidad e Tobago, temos o seguinte 



posicionamento;	  

     LIBRA LIGAS DO BRASIL,	  

• Fazenda Parambu (CE) Não fornece a ArcelorMittal desde 2009	  
	  	  

Na	  seleção	  e	  habilitação	  para	  práticas	  comerciais,	  exigimos	  dos	  
produtores	  de	  ferro	  gusa	  a	  apresentação	  de	  documentação	  
completa	  nos	  âmbitos	  federal,	  estadual	  e	  municipal	  nas	  áreas	  fiscal,	  
legal	  e	  ambiental;	  

Mantemos	  o	  foco	  para	  as	  questões	  da	  ilegalidade	  no	  carvão	  
vegetal	  sob	  duas	  vertentes:	  

• Utilização	  de	  mão-‐de-‐obra	  análoga	  a	  escrava;	  
• Carvão	  de	  mata	  nativa	  com	  desmatamento	  ilegal.	  

	  	  

Por	  fim	  a	  ArcelorMittal	  Brasil	  abomina	  qualquer	  tipo	  de	  atividade	  
que	  esteja	  fora	  das	  regras	  e	  conduta	  para	  uma	  produção	  pautada	  
em	  segurança,	  sustentabilidade	  e	  responsabilidade	  social.	  
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