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1— CRL4 CÁO 114 COMISSAO PARLAMENTAR DE INQUERITO

1.1 - Antecedentes

Os primeiros fatos que deram origem a instalacao da CPI das Carvoarias

rernontarn ao més de setembro de 2001. A Federaçao do Trabalhädôrés dalndüstria

Extrativa em Minas Gerais - FITIEMG - encaminhou denüncia a Comissão do Trabaiho,

Previdência e Ação Social da Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gérai,rèiinida

em audiência püblica, sobre a existência de contratação de trabalhadores, por melo de

empreiteiras terceirizadas, para o transporte de madeira è .a rodüãô de cariãô vegetal

no Vale do Jequitinhon ha.

A FITIEMG, juntarnente corn o sindicato da categoria, realizou urn levantamento

das condiçöes de trabaiho na area da ACESITA Energética, ocasião em que pôde

confirmar, segundo a referida dent'incia, a negligência das empresas ern.relaçãc a lei e

ao cumprimento das normas de saide, higiene e segurança.

No mesmo perlodo, a imprena veiculou matérias sobre a falta de seguranca e as

más condiçôes de trabalho venficadas nas carvoarias vinculadas a ACESITA Energética,

localizadas nos MunicIpios de Capelinha, Itamarandiba, Minas Novas e Turmalina.

1.2 - Objetivos

Em 10 de outubro 2001 fol oficialmente instalada pela Assembléia Legislativa, a

requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva e outros, a CPI das Carvoarias, para, no

prazo de 120 dias, investigar as condiçôes de trabaiho dos profissionais que atuam na

indüstria extrativa de Minas Gerais.

1.3 - Composiçao

Foram designados membros efetivos da Comissão os Deputados Dimas

Rodrigues (substituIdo pelo Deputado Chico Rafael), Elbe Brandão, Bilac Pinto, Allen

Santiago (substituldo pelo Deputado Fábio Avelar), Dinis Pinheiro, Dalmo Ribeiro Silva e

Adelmo Cameiro Leão, tendo como suplentes, respectivamente, Os Deputados Antonio
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Andrade, Ermano Batista, Sebastião Costa, Cristiano Canêdo, Agostinho Silveira,

Antonio Genaro e Durval Angelo.

Logo após a inIcio dos trabaihos da CPI, na Sessão Legislativa de 2002, alguns

de seus integrantes foram substituldos, sendo membros efetivos da Comissão os

Deputados Adelmo Cameiro Lek, Fábio Avelar, Elbe Brandão, Bilac Pinto, Dalmo

Ribeiro Silva, Marcia Cunha e Marco Regis, e sendo suplentes, respectivamente, as

Deputados Durval Angelo, Cristiano Canêdo, Ermano Batista, Antonio Genaro, AntOnio

Andrade e Agostinho Silveira.

Foram eleitos Presidente e Vice-Presidente os Deputados Adelmo Cameiro Lego

e Fábio Avelar, respectivamente, e designada relatora a Deputada Elbe Brandão.

2 - DESEN VOL VIMENTO DOS TRABALHOS

2.1 - Reuniöes realizadas e depoimentos coihidos

A Comissão Parlamentar de lnquétito realizou 26 reuniOes, entre as quais várias

ordinárias e extraordinárias e uma especial, para eleiçao do Presidente e do Vice-

Presidente. Foram ouvidas, ao todo, 60 pessoas, entre convidados e depoentes.

Para nortear as trabalhos da Comissão, a CPI buscou informaçOes no setor

produtivo envolvido, nos órgâos governamentais responsáveis pela fiscalização das

empresas, no que conceme as relaçOes de trabaiho no setor extrativo-vegetal e mineral,

bern coma nas entidades sindicais dos trabaihadores envolvidos na questão, por meio de

reuniOes para inquirição de testemunhas e a realização de visitas, para averiguação das

denincias e esciarecimentos.

Dando inIcio aos trabalhos, foram ouvidos as Presidentes cia Federaçao do

Trabaihadores cia lndcistria Extrativa em Minas Gerais - FITIEMG -, José Maria Soares,

e do Sindicato dos Trabalhadores nas lndcistrias de Extração da Madeira e da Lenha de

Capelinha e Minas Novas, municIpios localizados no Vale do Jequitinhonha, Terezino

Cordeiro de Azevedo, além do Diretor Regional da Federaçao dos Trabaihadores na

Agricultura de Minas Gerais, José AntOnio de Andrade.

Para prestar informaçOes e esciarecimentos a CPI, sobre a situação dos

trabaihadores do setor extrativo-mineral de Araxá e do Triângulo Mineiro, foram ouvidos

Vicente MagalhAes de Matos e Vicente de Paula Ribeiro, ambos integrantes do Sindicato



/I
dos Trabalhadores das Indcistrias de Extraçâo de Metals Básicos e de Minerais não

	

•	 Metálicos de Araxá. Os referidos depoentes tiverem a oportunidade de prestar

	

so	
depoimento em outra reunião, corn o objetivo de elucidar fatos nao esclarecidos

	

so	 anteriormente pela CPI.
0

	

	
Sabre as circunstâncias da elaboraçao e sobre o conteido do relatório da

inspeção rural realizada na região de Capelinha pela Delegacia Regional do Trabalho,

	

00	
foram ouvidos e prestarem esclarecjmentos o Auditor Fiscal do Trabaiho e Coordenador

	

•	 do Grupo de Fiscalizaçao Rural, Marcelo Gonçalves Campos, e a Subdelegada Regional

	

DS	 do Trabalho de Betim, Valéria Guerra Mendes.

	

•	 Para esciarecer as düvidas surgidas a partir do conhecimento do conteüdo do

	

•	 relatório da inspeção rural realizada na regiao de Capelinha e sobre a legislaçao

	

O	
trabaihista prestou informaçães Elaine Nogueira Nassif, Procuradora do Ministérlo

	

•	
Pübljco do Trabaiho, representando Helson Vilela Nogueira, Procurador-Chefe do

Ministérjo Pciblico do Trabatho.

Os Auditores Fiscais do Trabalho responsáveis pela fiscalizaçao na area de

atuação da Acesita Energética Ltda, Sr. Adib Teymene, Ramsés Regis Duarte e JoAo

	

:	 Paulo Mendes de Almeida, lotados na Delegacia Regional do Trabalho - DRT - de

Teófjlo Otôni; Geraldo Cezárjo Jcinior, da DRT de Curvelo; Renato César da Silva, da

	

•	 ORT de Sete Lagoas; e Jaqueline Barges Diniz, da DRT de Conseiheiro Lafaiete foram

	

•	 ouvidos para dirimir düvidas sabre o relatório da fiscalizaçao e para prestar maiores

esciarecimentos a esse respeito.

	

•	 As Sras. Margarida Barreto Almeida de Campos, Delegada Substituta da DRT

	

•	 Minas Gerais, e Adriana Augusta de Moura Souza, Procuradora Regional do Trabalho,

	

O	 compareceram a 14 11 Reunião Ordinátia da CPI para oferecer cópia de relatórios

	

•	 contento o resultado de fiscalizaçoes realizadas em diferentes regiöes do Estado.

	

• 	 0 Sr. Rubens Teodoro da Costa, Diretor-Presjdente da empresa

	

•	 Energética, depôs perante a Comissão Parlamentar sobre a contratação de empreiteiras

	

•	 paraa realizaçao de serviços terceirizados por aquela

	

•	 Para prestarem esclarecimentos sobre a terceirizacao foram ouvidos Os
	•	 responséveis pelas empresas que prestam serviços a ACESITA Energetica, na area de

	

•	
carvoejarnento, a saber: Epaminondas Capuchinho, Presidente da CARBOSUL Ltda.;

	

•	 Sebastião César Cameiro, proprietário da Carvoejaniento BA Cameiro Ltda.; LuIs

	

•	 •Ambrósio, proprietárjo da Itamarandiba Empreendimentos Florestais Ltda. - ITAEMFLO I•
•
•
S
S
0
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—; Jonas Barreiros dos Santos, Presidente da Jonas Barreiros dos Santos';

Luciano Alves Fernandes, Diretor-Presidente da LUMAR Carvoejamento Ltda.; Manoel

Alves da Silva, Presidente da Manoel Alves da Silva e Companhia Ltda.; Carlos Adão

Evangelista, Presidente da MINASNOVA Serviços AgrIcotas Ltda.; Paulo Roberto

Oliveira Cardoso, Presidente da Paulo Roberto Oliveira Cardoso Ltda.; José Augusto

•	
Binda, responsável pela empresa Planejamento e Administração de Carvoejamento e

•	
Reflorestamento Ltda. - PLACAR —; Márcio José Silveira de Paiva, Presidente da

•	 Suporte Florestal e Agricola Ltda.

•	 Depuseram, ainda, os Srs. Antonio Claret de Oliveira, Superintendente-Geral da

O	 Vallourec e Mannesmann Tube S.A.; Máno ErmIrio de Morals e José Roberto Freire,

•	 Presidente e Diretor de unidade da Companhia Mineira de Metals - CMM,

•	 respectivamente; e Luciano Lage Magalhaes, Gerente de Unidade da CMM da regiao de

•	 Paracatu; João Carlos Rosário e Carlos José Macedo, Gerente-Geral e Gerente

•	 Industrial da White Martins Gases Industrials Ltda, respectivamente, para informar a CPI

•	 o regime de terceirização nas empresas sob sua responsabilidade.

•	 A reunião de 9 de abril de 2002 foi destinada a ouvir os depoimentos de Jr

•	 Luiz Dias Campos, Vicente Humberto Lobo Cruz e Jadir Moura, respectiva.

•	 advogado, Diretor Industrial e medico do trabatho da Bunge Fertilizantes S.A., e PUb

•

	

	 EmIlio Rocha, Nadim Abdanur Junior, Nardival Sebastião da Silva e Paulo César da

Fonseca Glielmo, advogado, Gerente Industrial, e medicos do trabaiho da Fertilizantes

:	 Fosfatados SA.— Fosfértil.

A CPI colheu, na reunião de 16 de abrH de 2002, Os depoimentos de Caries

MaurIcio Vasconcelos Gonzala e João Julio dos Santos, Superintëndente e Diretor da

Area Florestal da Companhia Setelagoana de Siderurgia — COSSISA, respectivamente,

Marcos Antonio Tavares de Deus, coordenador dos trabaihos em fazenda da Plantar

•	
S.A. e Luiz Angelo Coelho e Adalberto Adair Fialho, engenheiro florestal e Gerente

•	
Florestal da Gerdau S.A., respectivamente.

•	
Foram ouvidos, ainda, Fahid Tahan Sab, Presidente da Associação dos Agentes

•	 de lnspeção ao Trabalho, Valéria Guerra Mendes, Subdetegada do Trabalho em Betim;

•	 Margarida Barreto de A. Campos e Joaquim EIégio de Carvalho, Auditores Fiscais do

•	 Trabalho, Luiz Fernando Duque de Souza, Geraldo Sérgio Cameiro Santos, Audito/

•	 Fiscal do Trabaiho.
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Participaram da reunião, no mesmo dia, o Dr. João César Pinhei,

do Conseiho Federal de Engenharia e Arquitetura de Minas Gerais - CREAIMG; José

Maria Soares, Presidente do. Sindicato dos Trabaihadores nas lndtstrias de Extração da

Madeira e da Lenha de Capelinha e Minas Novas; José Geraldo Nascimento, Diretor do

Sindicato dos Trabaihadores em Saneamento do Estado de Minas Gerais e empregado

da COPASA; Sr. Wagner Alves Pereira, da Federação dos Bancários e da Frente de

Federaçöes de Trabalhadores do Estado de Minas Gerais; Marcelino da Rocha,

Presidente do Sindicato dos Metaltirgicos de Betim; Djalma Xavier, Coordenador Social

do Sindicato dos Rodoviários de Belo Horizonte além de outros sindicalistas, que

manifestaram o seu repüdio a exoneração do Sr. Wellington Gaia, Delegado Regional do

Trabalho em Minas Gerais.

Para falar sobre as condiçöes de saide, higiene e segurança no trabaiho dos

trabaihadores do setor mineral no Brasil e, em especial, em Minas Gerais, a CPI ouviu,

na 16L' Reunião Ordinária, o Sr. José Carlos do Vale, Diretor de Segurança e Satide da

Confederação Nacional do Trabaihador do Setor Mineral.

Na mesma reunião depuseram representantes de entidades de classe patronal e

trabaihadora, sendo eles os Srs. José Fernando Coura, Presidente do Sindicato das

lndüstrias Extrativas no Estado de Minas Gerais - SINDIEXTRA - e Presidente da

Câmara da lndtstria Mineral da FIEMG; Jacinto Roque Santos, Presidente do Sindicato

dos Trabalhadores na lndástria de Extração de Madeira e Lenha de Itamarandiba e

Turmaliria, além de Gabriel de Fatima Santos, Secretário de Satde de Itamarandiba e

ex-Presidente do ref erido Sindicato.

Por acordo do Colégio de LIderes, os trabaihos foram prorrogados por mais 30

dias.

Na reunião extraordináiia realizada em 23 de maio de 2002, foi ouvido 0

Professor Ronaldo Sampaio, engenheiro metahrgico, que tratou do impacto ambientat

causado pela utilização do carvão mineral e vegetal, e o Professor Paulo César da Costa

Pinhei ro.
	

'A
2.2 - Visitas realizadas
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A CPI realizou, no periodo compreendido entre 28 de janeiro e 2 de fevereiro do

•	 ano de 2002, visitas as fazendas de reflorestamento das empresas

•	 Mannesman Florestal Ltda., Companhia Mineira de Metals - CMM - do Grupo

•	 Votorantin, White Martins Gases Industrials S/A, todas localizadas na região Noroeste do

•	 Estado, em João Pinheiro e Paracatu.

•	 As mencionadas visitas foram imprescindIveis para que esta CPI pudesse

•	 as subsIdios e as informaçôes necessárias a elaboracão de suas conclusöes,

•	 neste Relatório Final.

•	 Em 28 de janeiro esta Comissão se dirigiu a Fazenda Nova Esperança, localizada

no MunicIpio de João Pinheiro, de propriedade da Vallourec & Mannesman Florestal

Ltda., visita esta acompanhada pelo Consultor da Assembléia Lincoln Alves Miranda e

por João Paulo Pires Vasconcelos, Consultor Externo contratado para assessorar a CPI.

Em 29 de janeiro foi realizada visita a Fazenda Santa Cecilia, também localizada

no MunicIpio de João Pinheiro, de proptiedade da Companhia Mineira de Metals - CMM

- do Grupo Votorantin, acompanhada pelos consultores já mencionados.

Em 30 de janeiro a Comissão deslocou-se para o MunicIpio de Paracatu, corn o

•	
fito de proceder a uma visita a Fazenda Santo Auréllo, de propriedade da White Martins

•	
Gases Industrials S/A.

•	
Em perIodo posterior as mencionadas visitas, nos dias 30 e 31 de janeiro e 1 Q de

•	 fevereiro, as consultores que assessoraram Os trabalhos desta CPI dirigiram-se a

•	
Delegacia Regional do Trabalho do Municipio de Paracatu para coiherem informaçOes

•	 relativas a fiscalizaçãO promovida nas referidas areas pelo Auditor Fiscal do Trabaiho

•	 Tomaz Jamisson Miranda da Silveira. Foram verificados livros de registro de

•	 empregados, fichas funcionaiS dos trabaihadores, documentos relativos a contribuicôes

•	 previdenciáriaS, recibos de pagamento e outros inerentes a contratacãO e ao

•	 estabelecimento de relaçöeS de emprego, exigidos por

•	 A CPI diriglu-se a regiao do Triângulo Mineiro nos dias 4 e 5 de marco de 2002,

•	 ocasião na qual realizou visitas as empresas Bunge Fertilizantes S/A e

•	 Fosfatados S/A. - FOSFERTIL, corn a fito de coiher maiores informaçöeS para a

•	 elaboração do seu Relatório Final.
Em 4 de marco a Comissão deslocou-se para o MunicIpio de Araxá, para visita a

Bunge FertilizanteS S/A. Participaram da visita o Presidente da CPI, Deputado Adelmo

Cameiro Ledo; e os ConsultoreS da ALEMG, Victoria Alvaro C. Rettori e João Paulod/
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Pires Vasconcelos, este tltimo contratado para assessorar os trabaihos desta 6P1. Em 5

de marco a Comissão deslocou-se para o MunicIplo de Tapira, para visitar a empresa

Fertilizantes Fosfatados S/A. - FOSFERTIL.

No perIodo compreendido entre Os dias 11 e 15 de marco, a CPI dirigiu-se a

regiao Centro-Oeste do Estado, para realizar visita as fazendas de reflorestamento das

empresas Gerdau Va., Vallourec Mannesman Florestal Ltda, Cia Agricola e Florestal

Santa Barbara S/A - CAF, Cia Setelagoana de Siderurgia S/A - COSSISA e Plantar S/A

Planejamento, Técnica e Administração de Reflorestamento, todas localizadas no

MunicIpio do Curvelo. A visita as fazendas foi acompanhada pelos Consultores Victório

Alvaro C. Rettori, da ALEMG e João Paulo Pires Vascoricelos. 0 Presidente da CPI

participou da inspeção realizadas nas fazendas da Gerdau S.A.

Em 7 de junho, a CPI dirigiu-se ao MunicIpio de Paraopeba-MG, para realizar

visita a Fazenda ltapuã, sede da unidade regional da Vallourec Mannesman Florestal

Ltda, estando presentes a Deputada Elbe Brandão, Relatora desta Comissão, e 0

Deputado Bilac Pinto, acompanhados do Consultor Victório Alvaro Coutinho

Rettori.

Os relatórios das visitas realizadas constam no Anexo Ill.

2.3 - Documentos analisados e dendncias recebidas

A CPI recebeu a seguinte relação de documentos e denüncias:

a) Documentos entregues pelo Sr. José Maria Soares, Presidente da Federaçao

dos Trabaihadores nas Indcistrias Extrativas do EstadO de Minas Gerais, na

reunião do dia 30 de outubro de 2001, denunciando lesão a direitos de

trabaihadores praticada pela Acesita Energética e suas empreiteiras;

b) documentos entregues pelo Sr. Rubens Teodoro da Costa, Diretor-Presidente

da Acesita Energética, no dia 12 de setembro de 2001;

C) documentos entregues pela Sra. Elaine Nogueira Nassif, Procuradora do

Ministérlo Ptiblico do Trabaiho, na reunião do dia 20 de novembro de 2001. (6

Reunião Ordinária), relativos as inspeçães realizadas;



d) documentos entregues pelo Sr. Terezino Cordeiro de Azevedo, Presidente do

Sindicato dos Trabalhadores nas lndüstrias da Extração de Madeiras e da

Lenha de Capelinha e Minas Novas;

e) ofIcio do Sr. Geraldo Emediato de Souza, Procurador do Trabalho,

encaminhando Relatório de Encerramento do lnquérito Civil Ptiblico;

f) ofIcio do Sr. Elson Vilela Nogueira, Procurador-Chefe, encaminhando relaçao

de procedimentos instaurados contra a indQstria extrativa nos ültimos 5 anos;

g) ofIclo do Sr. José Maria Soares, Presidente da FTIEMG, encaminhando cópia

da sentença da Ação Civil Piblica contra a Acesita Energética;

h) documentos de lnspecao realizada pelo Ministérlo do Trabaiho e Emprego a

Acesita Energética entre 12 a 14 de dezembro de 2001;

I) documentos de lnspeção realizada pelo Ministério do Trabaiho e Emprego a

Acesita Energética entre 12 a 14 de dezembro de 2001;

j) relatório da acao fiscal do Ministérlo do Trabalho e Emprego em Paracatu e

João Pinheiro;

k) documentos encaminhados pelo Sindicato dos Trabalhadores nas lndüstrias

da Extração de Metals Básicos e de Minerals não Metálicos de Araxá,

referentes as denüncias de irregularidades trabalhistas praticadas pelas

empresas Fosfertil e Bunge Fertilizantes;

I) Relatório de Fiscalização do Ministério Trabalho e Emprego (volume VIII)

Equipe Ipatinga;

m) cópia de decisão judicial sobre terceirização, trazida ao conhecimento da CPI

pela Fosfertil;

n) documentos entregues em 09/04/2002 por Vicente de Paula Rezende;

o) Extratos do RelatOrio do Ministérlo do Trabalho e Emprego; e

p) documentos entregues em 23/04/2002 por Gabriel de Fatima Santos,

Secretário Municipal de sacide de Turmalina.

3—OS FA TOS IN VESTIGADOS PELA CPI:
V
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Nos idos de 1994, foi proposta uma CPI para investigar a existência de

escravidAc por dIvida de trabaiho no desmatamento e produçao de carvão vegetal no

norte de Minas.

Naquela época a Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais pôde

constatar que as condiçöes de trabaiho erarn degradantes, nao so as dos trabaihadores

das carvoarias, mas também as dos mineradores, canavieiros e de tantas outras

categorias. Outra constatação foi què os trabaihadores estavam sem carteira assinada e

portanto sem direitos socials.

Mais tarde, em 1996, foi proposta outra CPI, corn o mesmo objeto, ou seja, para

investigar a existência de escravidão por dIvida de trabaiho no desmatamento e

produção de carväo vegetal no norte de Minas.

Essa CPI procurou centrar sua investigação nas condiçöes de trabaiho dos

profissionais que atuam na indistha extrativa de Minas Gerais.

Desencadearam-se as trabaihos a partir de denUncia, trazida pelo Sindicato dos

Trabaihadores nas Indcistrias de Extraçao de Madeira e Lenha de Capelinha e Minas

Novas, de que a Acesita Energética, juntamente corn suas empreiteiras, estaria

descumprindo a legislaçao trabaihista.

A Delegacia Regional do Trabaiho de Minas Gerais realizou uma série de

irispeçöes programadas de forma a abranger as diversas regiôes do Estado.

Participaram de algumas dessas visitas Procuradores do Ministério Püblico do

Trabaiho, bern como o Presidente da CPI, Deputado Adelmo Cameiro Leão, e
consultores desta Casa.

Foram objeto das investigaçöes as condiçOes de segurança, medicina e higiene

do trabaiho, assim como a terceirizaçao promovida pelas empresas.

4-. DESEN VOL VIMENTO DO TEMA - ABORDA GEM JURIDICA SOBRE 0
FROBLEMA

Os trabaihos desenvolvidos par esta CPI revelaram a existência de diversas

irregularidades nas empresas investigadas, decorrentes eminentemente da terceirizaçao

por elas promovida.

o Tratado de Versaihes, de 1919, ao enunciar os princIpios fundamentals do

Direito do Trabaiho, já consagrava, em seu art. 467, item prime iro, "que o trabaiho nã

w
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•	 ha que ser considerado como mercadoria ou artigo de comércio", devendo o Estado

:	 incumbir-se de assegurar a aplicação das leis para a proteção dos trabaihadores.

A legislacão trabaihista, desde então, veio consolidando-se como urn estatuto de

tutela dos trabaihadores, corn realce especial para Os principios da valonzação do

trabaiho corno condição de dignidade da pessoa humana e da integração do trabaihador

na vida e no desenvolvimento da empresa, como medidas de justiça social.

A Ordern Econômica e Social, tendo por tim realizar o desenvolvimento nacional e

•	
a justiça social, repousa em princIpios básicos, dentre os quals destacam-se a

•	
valorização do trabaiho como condição da dignidacle hurnana, a harmonia e

O	 solidariedade entre as categorias sociais de produção e a expansão das oportunidades

•	 de ernprego produtivo (art. 170 da Constituição Federal)

O	 A legislação trabaihista brasileira e a jurisprudência de nossos tribunals tutelarn

•	 esses postulados, albergando o trabalho subordinado no nücteo do contrato de trabalho,

•	 repelindo, desse modo, as normas civilistas atinentes a locação de servicos

•	 empreitada de

•	 Desse modo, o ordenamento jurIdico vigente nao admite a "marchandage". 0

•	 tornador dos serviços deve contratar, diretamente, Os empregados, já que a

•	 responsabilidade trabaihista é inerente a prOpria atividade desenvolvida pelo

•	 dos serviços, cabendo a este e não a terceiros Os riscos do negócio, dentre os quais

• pertinentes aos direitos dos trabaihadores. As ünicas exceçöes são as hipóteses de

contratação mediante interposta pessoa previstas na Lei nQ 6.019, de 1974 (trabalho

temporário), e na Lei n Q 7.102, de 1983 (vigilantes).

A terceirização, segundo Reginaldo Meihado (Globalizacão, terceirização e

princIpio da isonomia salarial, Revista LTr 60-10/1322), "é o rnecanismo pelo qual uma

empresa comete a outra atMdades não essencials aos seus objetivos empresariais".

A promoção da terceirização visa transferir para outrem determinada atividade

•	
que nao e essencial a empresa, que se livra de urn onus para o qual nao está preparada,

transferindo-o para quern se dedica a essa atividade.

•	
Assim, a adocão da terceirização pela empresa deve ter em vista o alcance das

•	
razães mais elevadas desse instituto: a especialização da empresa prestadora de

•	
servicos, a concentração de esforços naquilo que é a vocação principal da ernpresa, a

•	 busca de maior eficiência na sua finalidade original; e nao apenas a dirninuição d

•	 custos.

•

•

0



A jurisprudência, adotando esse entendimento, tern admitido a terceirizacão das

atividades-meio, como Os serviços de restaurante ou de preparacãO de alimentaçãO; de

vigilância ou seguranca; de conservacão ou limpeza do estabelecimentO; de

conservacão e assistência a máquinas, elevadores e outros equipamentoS; de

assistência médica, jurIdica ou contábil, de transporte; de seleção e treinarnento de

pessoal. Porém, so excepcionalmente, quando indispensável, os serviços terceirizados

devem ser prestados no estabelecirnento cu local de trabalho da empresa contratante.

Alérn do mais, nao basta que o objeto do contrato de prestação de serviços possa

ser terceirizado, já que é irnprescindIvel que o trabaiho seja executado sob o poder de

comando dos dirigentes ou prepostos da firma terceirizada e nao sob a direção do

tomador dos serviços, hipótese somente admissIvel quando se tratar de trabaiho

temporário, regido pela Lei n Q 6.019, de 1974, que autoriza a delegacão do poder de

comando.

Em decorrência do estatuIdo nessa lei, firrnou-se a jurisprudência do Tribunal

Superior do Trabalho no sentido de que, salvo nos casos de trabaiho ternporário que ela

regula, a contratação de trabaihadores por empresa interposta é ilegal, "formando 0

vInculo diretamente corn o tornador dos serviços" (item 1 do enunciado da Sürnula n

331).

E oportuna a reprodução do enunciado da Sr:imula do TST n O 331:

"I - A contratação de trabaihadores por empresa interposta é ilegal, formando-se

o vInculo diretamente corn o tomador dos serviços, salvo no caso de trabaiho temporáriO

(Lei n 6019, de 3/1/74).

II - A contratação irregular de trabaihador, através de empresa interposta, não

gera vInculo de emprego corn os órgãos da administracão piblica direta, indireta ou

fundacional (art. 37, II, da Constituição da Repóblica).

Ill - Não forma vInculo de emprego corn o tomador a contratacão de serviços de

vigilância (Lei n Q 7.102, de 20/6/83), de conservação e limpeza, bern como a de serviços

especializados ligados a atividade-meio do tomador, desde que inexistente a

pessoalidade e a subordinacão direta.

IV - 0 inadimplementO das obrigacöes trabaihistas, por parte do ernpregador,

implica na responsabilidade subsidiáiia do tomador dos serviços, quanto aquelas

obrigaçöes, inclusive quanto aos Orgãos da administracão direta, das autarquias, das

fundaçães páblicas, das empresas prblicas e das sociedades de economia mista, desd
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que hajam participado da relação processual e constem também do tItulo executivo

judicial (art. 71 da Lei n2 8.666/93)."

A análise da questao, assirn, deve ter como presusposto verificar se a

terceirização ocorre em atividades essenciais (finalIsticas) ou em atividades não

essenciais (de meio).

Corn relação a atividade-fim, nosso ordenamento jurIdico, como já se ressaltou,

inadmite a terceirização, exceto em se tratando de trabaiho temporário, regido pela Lei

n9 6.019, de 1974. 0 verbete sumular é fiel ao PrincIpio da Protecao que norteia o Direito

do Trabalho, o qual mitiga o confronto entre o capital e o trabalho, pois aquele que dirige

a atividade, subordinando-a aos seus desIgnios, deve assurnir Os nscos da atividade

econômica. Sintetiza, desse modo, os arts. 2 Q e 39 da CLT, os quals atribuem a empresa

a assunção exciusiva dos percalços econômicos, els que o empregador que assalaria o

trabaihador pode, por isso mesmo, determinar-Ihe as tarefas.

E oportuna a transcrição da seguinte ementa, relativa a acórdão proferido pela 4

Turma do egrégio Tribunal Superior do Trabaiho, que revela o entendimento pacIfico

daquele tribunal sobre a matéria:

"DIGITADOR - BANCARIO - ATIVIDADE-FIM - VINCULO EMPREGATICIO -

TOMADOR DOS SERVIOS - INTERMEDIAcAO IRREGULAR. 0 trabalho desenvolvido

por empregado que presta servico de digitação para banco insere-se na atividade-fim da

instituição, revelando-se irregular a contratação havida por interposta pessoa, formando-

se a vInculo empregatIcio diretarnente corn o tomador dos serviços. Recurso não

conhecido. (Recurso de Revista - Processo n Q 358430 ANO: 1997 - Relator Ministro

Ives Gandra Martins Filho).

Corn relação a atividade-meio, infere-se que nosso ordenarnento jurIdico admite a

terceirização nos serviços de vigilância (Lei n 2 7.102, de 1983), de conservacão e

limpeza, bern corno de outros serviços especializados Iigados a atividade-meio do

tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta, já que, estando

presentes esses elementos, o vinculo também se forma diretamente corn o tornador dos

serviços.

Observe-se, contudo, que 0 tema tern suscitado demasiada controvérsia,

existindo uma corrente que defende não haver qualquer definição, em nosso

ordenamento jurIdico, do que seja atividade-fim, existindo apenas o enunciado 331 do
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Tribunal Superior do Trabaiho, que não define o que seja atividade-fim ou melo, apenyt

prevê que o vInculo de emprego dos empregados ligados a atividade-fim se forma corn o

tomador de serviços.

Corn efeito, encontra-se em discussão no Senado Federal o PLC flQ 03/01, que

tramitou perante a Câmara dos Deputados como Projeto de Lei n Q 4.302/98, tendo, nesta

Casa, sido aprovado na forma do Substitutivo apresentado pelo Relator na Comissão de

Trabalho, de Administraçao e Serviço PCiblico, Deputado Jair Meneguelli. A mencionada

proposição poderá, de uma vez por todas, terminar corn as discussöes existentes acerca

do assunto.

Volvendo a investigação promovida por esta CPI, o cotejo de todas as provas

constantes nos autos, especialmente as provenientes das fiscalizaçöes efetuadas pela

Delegacia Regional do Trabalho/MG, revelou a existência de terceirizacão em atividades

finalIsticas de todas as empresas investigadas que atuam na area de extração vegetal

ou mineral em Minas Gerais, corn exceção das seguintes:

Plantar & Empreendimentos Rurais Ltda. e Carvovale Produtora de. Carvão

Ltda. (Montes Claros e região) (fls. 5.905);

• Siderpa Energética e Agropastoril Ltda. e Chaves Garcia e Duarte Ltda.

(Paracatu e região) (fls. 5.906);

Freitas Florestal Ltda. (Teófilo Otoni e regiao) (f Is. 5.908);

• Reflorestadora Sacramento Resa S/A e Montana Madeiras Ltda. (Uberaba e

regiao) (fls. 5.909).

As demais empresas, relacionadas no quadro a seguir, que representam a

grande maloria, terceirizam atividades-fim:
	 I

• Acesita Energética Ltda em Capelinha;

• V&M Florestal Ltda.; CMM - Votorantim e White Martins, na região de114J

Paracatu e João Pinheiro;
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FertilizanteS FosfatadoS S/A - FOSFERTIL e Bunge FertilizanteS, em Araxá e

Tapi ra;

V&M Florestal Ltda., Plantar S/A PlanejamentO e AdministracãO de

ReflorestamentOS, Gerdau S/A, Companhia Setelagoafla de Siderurgia -

COSSISA e CAF - Santa Barbara Ltda., em Curvelo e região;

Saint Gobain CanalizacãO S/A, Nova Era Silicon S/A, Celulose Nipo-BraSileira

- CENIBRA, CAF - Santa Barbara Ltda e Calsete Siderurgia Ltda, em

Ipatinga e região;

RIMA Industrial S/A1 , Companhia FerroligaS Minas Gerais, Rotavi

ComponenteS AutomotivOS Ltda., Reflorage ReflorestamentO e AgropeCUária

Ltda., Gerdau S/A, V&M Florestal Ltda., Ligas de AlumInio S/A e Replasa

Ltda, em Montes Claros e região;

Companhia Ferroligas Minas Gerais, Luiz Carlos Pereira, INSIVI - lndüstria

SidercirgiCa Viana Ltda., SIDERPA Sidenrgica Paulino Ltda., Florestal Insima

Sociedade Civil Ltda., InterlagoS SidertrgiCa Ltda. e Companhia SiderirgiCa

Pitangui, em Paracatu e região;

V&M Florestal Ltda., Saint Govain CanalizacãO Ltda. e SiderUrgiCa Alterosa,

em Sete Lagoas e região;

II

U
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I • Ligas de AlumInio S/A-LIASA, Companhia Suzano de Papel e Celulose e

Ferroeste Industrial Ltda., em Teófilo Otoni e região;

•

5	
• CBM - Madeiras e ServicOS Ltda., Mafalda Selegato Urenha Serrana, José

5	
Osvaldo Ferreira, Ronaldo Rafael Soares, Minas Agromercantil Ltda., César

Gobbo, Caxuana S/A Reflorestamento, Formiplac Agro Florestal Ltda.,

•	
Florestal lndcistria e ComérCiO Ltda. e Florestal PerdizeS Ltda., em Uberaba

•	 região

I
•
S
S
S

•
•
S



• Florestal lndistha e Comércio Ltda., Souza Cruz S/A, Votorantin Celulose e

Papel S/A, Willian Lima Cabral, Nova Monte Carmelo S/A - Reflorestamento e

Agropecuária, Pinusplan Reflorestadora Ltda. e Companhia Setelagoana de

Siderurgia, em Uberlândia e região.

Os dados do Ministérlo do Trabaiho, cotejados corn as demais informaçöes

coihidas por esta CPI, levam-nos a constatação de que o trabaiho realizado pelos

empregados das empreiteiras nas empresas investigadas constitui fraude a aplicação

dos preceitos de proteção insculpidos em nossa Carta Magna e na Consolidação das

Leis do Trabatho. Dois São OS elementos de certeza da fraude:

a) subordinação e pessoalidade no trabalho prestado pelos obreiros as

empresas tomadoras;

b) terceirização ilIcita de atividade-fim das empresas investigadas.

0 processo de terceiiização de atividade-fim, lesivo a ordem jurIdica e aos

direitos e interesses dos trabalhadores, acarreta a precarização das relaçöes de

trabaiho, que serão mais adiante detaihadas.

A fiscalizacão levada a cabo pela Delegacia Regional do Trabalho deixou patente

que as funçöes exercidas pelos empregados das empreiteiras, invariavelmente dentro

das propriedades e dos estabelecimentos das tomadoras de serviço, consistiam em

servicos que se conexionavam diretamente corn as atividades-fim das tomadoras.

A prestação de serviços pel.os obreiros as empresas investigadas, por intermédlo

de outras empresas, funciona coma artifIcio para escamotear a relação de emprego

existente, corn vistas a frustrar a aplicação das normas trabaihistas, eximindo as reais

empregadores de arcarern corn os OnUS da atividade econOmica que exercem, já que

procuram fugir a conceituação do art. 2 Q da CLT, bern coma descaractetizar seus

empregados do enquadramento previsto no art. 3 9 do mesmo diploma legal. Em

consequência, as contratos de prestacão de serviços firmados pelas empresas

investigadas corn as empreiteiras, terceirizando suas atividades-fim, são alcançados pela

cominação prevista no art. 9 9 da CLT, que preceitua que serão nulos de pleno direito o



atos praticados corn o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos

preceitos contidos na presente Consolidação".

•	
Entretanto, a questão é complexa e será dirimida pelo Poder Judiciário. Nosso

•	
papel restringe-se a investigar, como foi feito por esta Comissão de forma séria e

•	
comprornissada corn a verdade.:I'0 Ministdrio Püblico do Trabaiho, no Piano de Jnvestigação Coletiva 03/2001, Anexo I, fis. 152, assim se
manifesta: "1. Restou deliberado pelos Procuradores Oficiantes neste feito que a empresa RIMA

•

	

	
INDUSTRIAL S/A, por inanter trabaihadores registrados na atividade de carvoejamento, não obstante
terceirizar o transporte de lenlia, será utiiizada como paradigma para as açes contra as demais siderürgicas

•

	

	 e empresas de atividade forestal, porquanto seus empregados estão amparados pela legisiacao trabaihista de
forma saiisfatória. 2. Assiin, o presente Anexo deverá ter suspenso seu curso, ate deliberação posterior.".

•
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4.1 - PrecarizaçAo das relaçoes de frabaiho

A terceirizacão das atividades-fim, a par de violar a ordem jurIdica e Os

princIpios basilares do Direito do Trabaiho, implica a precarizacão das relaçães de

trabaiho, ante os efeitos sociais que produz, pois:

a) acentua a exposição dos empregados das .empreiteiras aos riscos de acidente de

trabaiho e doencas ocupacionais, ja que transfere as empreiteiras a

responsabilidade pela adocäo das medidas de segurança e medicina do trabalho,

sendo que, na maioria das vezes, elas nao possuem a minima condição técnica

ou econômica de assumir esse encargo;

b) impede os empregados das émpreiteiras de obterem as vantagens, Os direitos e

as benefIcios auferidos pelos empregados diretos da tomadoras, já que Os exciul

do campo de incidência dos acordos coletivos celebrados entre a sindicato e a

empresa tomadora, transformando-os em trabalhadores de segunda categoria,

nao obstante desempenharem as mesmas funçöes dos empregados contratados

diretamente pelas tomadoras;

c) causa a enfraquecimento dos sindicatos, já que corn a substituição da mão-de-

obra direta pela terceitizada a poder de negociacão das entidades sindicais é

reduzido.

No presente caso, essa situação se toma ainda mais grave, porque Os

trabaihadores terceirizados não tern, em sua grande maiona, qualquer condiçao de

se defenderem individual mente.

0 caso relevante, envolvendo a expbração de trabaiho infantil, foi constatado

na Companhia Mineira de Metais - CMM -, do Grupo Votorantim, onde foram

encontrados dois adolescentes laborando em atividades de carvoejamento (relatório

da açao fiscal realizada em propriedades wrais de reflorestamento de eucalipto, nos1

municIpios de Paracatu e João Pinheiro, fls. 808 e seguintes).



Por outro lado, as condiçöes peculiares do trabaiho executado nas indtst,>t

extrativas minerals e vegetais recomendam controle rigoroso no Clue tange

observância das normas de medicina e de seguranca do trabaiho.

Desse modo, as empresas investigadas, a malorla de grande porte - algumas

multinacionais -, que contam inclusive corn estrutura apropriada na area de

seguranca e medicina do trabaiho, não podem cometer a terceiros suas obrigaçöes

soclais, mormente a pequenos empresários e a microernpresas, como se verificou na

maioria dos casos investigados, sob risco de proporcionar condicöes de trabaiho

altarnente arriscadas e enorme gravame a saüde dos empregados.

4.2 - Implicacöes de ordem previdenciária, trabaihista e social

Constatou-se, outrossim, Clue a terceirização promovida pelas empresas

investigadas recai sobre microempresas ou empresas de pequeno porte.

De acordo corn a Lei n 2 9.841, de 1999, as empresas que se enquadram nas

duas categorias acima se subrnetem a procedimentos simplificados para o

cumprimento da legislação previdenciária e trabaihista, destacando-se a dispensa do

cumprimento das obrigaçöes acessórias a que se referem Os arts. 74, 135, §2, 360,

429, e 628, §1, da CLT.

o art. 74 estabelece a obrigatoriedade de quadro de horário dos empregados,

que registrará as anotaçöes de entrada e de saIda dos obreiros.

o art. 135, § 2, estatui que a concessão das férias será participada, por

esctito, ao empregado, corn antecedência de, no rnInimo, 30 (trinta) dias. Dessa

participação o interessado dará recibo. A concessão das férias será anotada no livro

ou nas fichas de registro dos empregados.

o art. 360 trata da obrigatoriedade, pela empresa, de apresentacão anual da

relação de todos os empregados.

o art. 429 obriga os estabelecimentos de qualquer natureza a empregar e

matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem nümero de

aprendizes equivalente a 5%, no rnInimo, e 15%, no máxirno, dos trabalhadores

existentes em cada estabelecimento cujas funçöes demandem formaçao profissional.

o art. 628, § 1, obriga as empresas a possuIrem o livro intitulado "InspeçAo

doTrabaiho".
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As empreiteiras terceirizadas, por serern, em sua grande maiortà

microempresas ou empresas de pequeno porte, ficam dispensadas de cumprir Os

preceitos contidos nos citados dispositivos, conforme dispöe a Lei n 9 9.841, de 1.999.

De qualquer modo, vale lembrar que os preceitos protetivos contidos na

Portaria n Q 3.214, de 8 de junho de 1978, do Ministério do Trabaiho, a qual aprova as

normas regulamentadoras - NR - do CapItulo V, TItulo II, da Consolidaçao das Leis do

Trabaiho, relativas a Seguranca e Medicina do Trabaiho, aplicarn-se a todo e

qualquer trabaihador, séja ele das empresas prestadoras ou tomadoras de servicos.

Outro aspecto que nos charnou a atenção refere-se a inserção do trabaihador

portador de deficléncia no mercadô de trabaiho, que se torna prejudicada em virtude

da terceinzação.

A Lei n Q 8.213, de 1991, que dispöe sobre os Pianos de BenefIcios da

Previdência Social e dá outras providências, em seu art. 93, estabelece:

"Art. 93 - A empresa corn 100 (cern) ou mais empregados está obrigada a

preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos corn

beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência habilitadas, na

seguinte proporção:

- ate 200 empregados 	 2%;

Il — de 201 a500	 3%:

Ill — de 501 a 1000	 4%;

IV - de 1.001 em diante	 5%."

Como a terceirizaçäo implica a transferência de mão-de-obra para

microempresas ou empresas de pequeno porte, que via de regra contam corn menos

de 100 empregados, essas ernpreiteiras não tern a obrigação de contratar

beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência. Ao contrário, se toda

a mão-de-obra terceirizada estivesse concentrada na empresa tomadora de serviço,

fatalmente a soma desses empregados ultrapassaria o nümero de 100, obrigando a

contratação nos percentuais estabelecidos pelo art. 93 da Lei n 2 8.213, de 1991.

Ernbora nas indistrias extrativas minerais e vegetais existam atividades em

que a plena capacidade fIsica e mental constitua requisito indispensável para a

admissão de empregados, ha determinados setores e atividades, nesses segmentos,

que, obviamente, permitern a inserção de pessoas portadoras de deficiência, como
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da pessoa humana, da busca do pleno emprego, do primado do trabaiho, dentrè.4

outros.

Apenas corn o objetivo de apresentar uma pequena amostra das

consequências da terceirização, podem ser citados os seguintes exemplos:

CMM (Grupo Votorantim): usa como artiflcio contratos de compra e venda

de madeira em pé, alegando nao possuir empreiteiros. Foi encontrada nas

dependências da Fazenda Santa CecIlia a menor Fabiana Cristina Correia

Alves, de 15 anos, carregando forno corn toras de eucalipto para a

produção de carvão.

White Martins Gases Industrials S.A.: tambérn adota o sistema de

terceirizacão, tendo como empreiteiros ex-empregados.

Valourec & Mannesmann Florestal Ltda.: a remuneração media dos

contratados diretamente é major do que a dos trabalhadores terceirizados;

Bunge Fertilizantes S. A.: trabaihadores diretamente contratados

percebem salários superiores aos terceirizados;

Fertilizantes Fosfatados Fosfertil S.A.: nas oficinas de tornearia e de

manutenção de equipamentos, encontramos trabaihadores diretamente

contratados lado a lado corn Os terceirzados, executando taref as idênticas

e corn remuneração diferenciada, sendo que os terceirizados percebiam

menos do que os contratados. Outro exemplo claro que verificamos, ao

comparar as relaçôes de empregados da Fosfertil e das empresas

terceirizadas, fol a disparidade do salário pago ao Técnico de Mineração,

da Fosfértil corn o da terceirizada Concreta - Assessoria Ernpresarial

Ltd a.

A Assemb!éia Legislativa do Estado de Minas Gerais tern se desdobrado, nos

ciltimos anos, na tentativa de coibir os abusos trabalhistas perpetrados no Estado de

Minas Gerais.

Assim ocorreu nas Comissães Parlamentares de Inquérito constituIdas em

1994 e 1996, para investigar a existência de escravidão por dIvidas de trabaiho no

desmatamento e producão de carvão vegetal na região forte de Minas.

•1	 No caso vertente, devido a escassez de tempo e a incomensurável dimensão

dos problemas relacionados corn as indistrias extrativas minerals e vegetais no

1	 Estado, que certamente não diferem da situação do restante do pals, as

I

•
•;
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investigaçães tiveram como foco principal as grandes empresas que atuam em ia

Gerais.

E indiscutIvel que o quadro encontrado por esta CPI apresenta meihorias

significativas em relaçao ao passado, nas atividades extrativas minerals e vegetais no

Estado, em que era corriqueiro o trabaiho escravo e de menores em condiçöes

insalubres, perigosas e penosas.

Quanto a esses aspectos, sem sombra de dóvida, houve grande avanco, haja

vista que, em nossas investigaçães, foram encontrados somente dois trabalhadores

menores de idade, que prestavam serviços em atividades de carvoejamento em area

pertencente a empresa Companhia Mineira de Metals, em João Pinheiro-MG. De

outro lado, nao tol encontrado nenhum caso de trabaiho escravo, não obstante

tenhamos verificado, nas empreiteiras Carbomar e Márcio Gomes da Silva Ltda., que

prestavam serviços a empresa White Martins, na Fazenda Santo Aurélio, indIcios de

retenção salarial, por mais de dois meses, e, somente ao final desse perlodo,

realização do pagamento seguido de dispensa do empregado, o que não deixa de

constituir urna forma de trabaiho forçado. Todavia, trata-se de caso isolado.

Essas melhorias nas condiçäes de trabaiho nos ciltimos anos podem ser

creditadas, em grande parte, a atuacão incessante dos Auditores do Ministérlo do

Trabalho e dos Procuradores do Ministéno Püblico do Trabaiho, em trabaihos não

sornente repressivos, mas também educativos, sem esquecer, também, de urn

processo de conscientizaçäo dos empresários do setor.

Infelizmente, esse avanço ainda não fol o bastante para eliminar o trabalho do

menor em condicoes insalubres, perigosas e penosas em outras atividades, como,

por exemplo, nas olarias. Merece destacar, nesse aspecto, o brithante trabaiho que

vern sendo desenvolvido pela Prefeitura de Janaüba-MG, em parceria corn o

Programa de Erradicação do Trabatho Infantil, que, conforme noticiado no jomal

"Estado de Minas" de 25 de novembro de 2001, possibilitou a retorno de quarenta

meninos as salas de aula, Os quais antes trabaihavam em condiçöes insalubres para

ajudar a famIlia em sua subsistência.

Voltando a investigação desta CPI, constatamos que o quadro atual, embora

de menor gravidade em relação ao passado, ainda é extremamente preocupante e

apresenta uma nova face: as empresas, impulsionadas pela necessidade de redução

de despesas, em virtude da concorrência de mercado cada vez maior, implementam

processos de terceirização, os quais, em sua maloria, nao visam a otimização de

determinadas atividades, mas ao estabelecimento de urn mecanismo que acaba por

acarretar a redução de sat ários e 0 aviltamento das condiçäes de trabaiho, além de
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outras mazelas 0 que mais impressiona e a percepcão de que, nas industrias de

•	
menor porte, provavelmente a situação ainda é mais grave.

Percebemos, outrossim, que esse fenôrneno de terceiiização chegou a tal

O	
proporção devido, em grande parte, a inoperância do Estado, em todas as esferas, o

•	
qual não tern sido capaz de irnpedir a proliteracão dessa prática.

•	
Recentemente, a Judiciárlo Trabaihista, por meio da Vara do Trabaiho de

•	
Guanhães/MG, pronunciou-se, em açao civil pUblica ajuizada pelo Ministério Püblico

•	 do Trabalho contra uma das empresas investigadas por esta CPI, a Acesita

•	 Energética Ltda., que tigurou no polo passivo da demanda juntamente corn as

•	 empreiteiras que Ihe prestavarn serviços (t Is. 527/561).

•	 A sentença proferida naquela ação, que ainda pode ser reforrnada pela

•	 instância superior, declarou a ilicitude da terceirizacão entabulada pelas rés,

O	 condenando a Acesita Energética a se abster de terceirizar suas atividades-fim e as

•	 empreiteiras a se absterem de efetuar contratos cujo objeto se constitua em

•	 atividade-fim daquela empresa, sob pena de multa equivalente de 2.500 UFIR ou

•	 outro Indice que vier a substitul-lo, por trabaihador encontrado em situação irregular,

a ser revertida ao Fundo de Amparo ao Trabalhador ou aos cot res da União, na

:	
hipOtese de extinção daquele

Além da atuação incessante dos Procuradores do Ministério Püblico do

Trabalho, que nao difere da postura sempre firme dos Auditores da Delegacia

Regional do Trabalho, faz-se necessária a conscientização e a rnobilização dos

diversos segrnentos de nossa sociedade sobre este grave problema.

E indubitável que o crescimento econômico constitui condição necessária para

•	
reduzir a pobreza de nosso Pals. Contudo, o crescimento econômico,

•	
não basta, já que a dirninuição dos bolsöes de pobreza depende de urn conjunto de

•	
politicas soclais bern

•	
No que tange, especificamente, ao objeto de nossa irivestigacão,

•	
a existência de ampla possibilidade de otirnização das atividades florestais e

•	 minerárias em nosso Estado, cuja pujanca de recursos naturals oferece condiçöes

•	 excepcionais para a desenvolvimento econômico do setor, tendo como toco principal

•	 a valorização do hornem nesse

•	 A filosofia empresarial, nos dias atuals, deve centrar sua visão na

•	 responsabilidade social, corn a observância do desenvolvimento sustentável corn

•	 foco no homem. 0 compromisso maior é corn a desenvolvimento do ser humano,

•	 aprimorando-se a utilização de tecnologias de trabaiho e preservando-se o

•

•	 __

S
•
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A prattca da terceinzação, no contexto analisado, traz nos uma convicção e

preciso urn esforço conjunto para fazer cessar ou, pelo menos, minirnizar Os seus

efeitos perversos. Ate mesmo as empresas que se constituem para, especificamente,

assumirem as servicos terceirizados, não deixam de ser, em muitos casos, vItirnas

desse sistema, haja vista a constatação de que os proprietários dessas empreiteiras,

geralmente microempresas e empresas de pequeno porte, são ex-empregados das

empresas tomadoras de serviço.

.Lernbramos, nesse sentido, que em muitos momentos durante o

desenvolvimento de nossos trabalhos nesta CPI percebemos a utilização do termo

"gato", em referenda aos representantes das empreiteiras que atuam na

terceinzação, o qual, contudo, é extremamente ofensivo e reprovável, nao devendo

ser utilizado indistintamente, uma vez que, na maioria dos casos, essas pessoas

também foram compelidas a abandonar a relacão empregatIcia e a enveredar pelo

caminho da terceirização como forma de subsistência. Ademais, essas empresas

prestadoras de serviço são reconhecidas pelos Poderes Püblicos para todos Os fins,

inclusive para a cobrança de tributos, não sendo razoável, diante desse quadro,

qualquer alusão pejorativa a essa categoria.

Vale esclarecer, por oportuno, que, em conversas corn pequenos empresários

do setor, pudernos vislumbrar a possibilidade de meihoria das condiçôes de trabalho

nas empresas terceirizadas, quando estas incorporam tecnologias apropriadas que

permitam a incremento da produçao, bern coma a redução das condiçães de

insalubridade e periculosidade, coma, por exemplo, na utilização de fornos

conhecidos popularmente coma "rabo quentes", corn a substituição dos antigos

modelos, que contarn corn diversos furos laterals, para modelos corn nova tecnologia

de construção, que possuem sornente urn furo na parte superior, como bern frisou a

Professor Ronaldo Sarnpaio.

A criacão de condiçães para o crescirnento econôrnica não prescinde, assim,

do incrernento de investirneritos expressivos em educacão e conhecimento. Estes,

talvez, sejarn as principals vetores do crescimento corn inclusão social.

Ao finalizarrnos nossos trabaihos, ternos a necessidade de fazer urna

profunda ref lexãa acerca da inevitável substituicão de mão-de-obra pelo processo de

autornação. lrnpressionou-nos sobremaneira a ültima viagern feita par esta Cornissão,

quando foi visitada a empresa V&M Florestal Ltda., em Paraobeba-MG, onde

pudernos observar o processo de colheita rnecanizada de eucaliptos, em que cada

trator substitui cerca de 70 trabalhadores corn motosserras.

IIIIIIIIIINI
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Assim, nossa preocupação val mais alérn da questão da terceirização:

as

•	 preciso que se pense na inserção social de todos aqueles trabalhadores das

•	 indüstrias de extracao mineral e vegetal, sejam de empresas tomadoras ou

•	 prestadoras de serviços, em face do crescimento do processo de automação nesses
•	 setores da

• Não se pode olvidar, outrossim, que a extinção da terceinzacão no processo

produtivo florestal poderá não ser a resposta definitiva para a rnelhona das condiçöes

de trabaiho nesse setor, podendo, ao contrário, constituir urn processo de

substituição do carvão vegetal pelo coque, que, além de danoso ao meio ambiente,

conforme demonstrado pela palestra proferida pelo Professor Ronaldo Sampaio a

esta CPI, não traz qualquer ganho social, mas somente desemprego.

A instituição de uma polItica governamental de fomento, na qual haja o efetivo

os

e-
•	

engajamento da iniciativa privada, das universidades, dos centros de pesquisa, d

•	
sindicatos, da comunidade local, enfim, de todos os segmentos sociais, afigura-s

•	
nos imprescindIvel para.possibilitar a sustentabilidade dos ernpreendimentos

is

ia

•	 florestais ou minerais, visando a garantir o crescimento tecnológico e econômico

•	 a exclusão do ser humano desse

•	 Apenas a tItulo de ilustração, no âmbito estadual, poderiam ser

•	 poilticas pUblicas, atribuindo-se ao Instituto Estadual de Florestas e a Companh

•	 Mineradora de Minas Gerais a responsabilidade de buscarem parcerias corn

•	 empresas do setor, corn entidades de ensino e de pesquisa e corn outros segmentos

•	 sociais, no intuito de se cnarem condicôes de exploração de subprodutos

•	 pela comunidade, de se incrernentar a educação voltada para as cornunidades locais,

•	 priorizando-se o aprimorarnento do capital humano, entre outras rnedidas.

Nossa rnissão, como parlamentares e tarnbém corno integrantes de uma

is

•	 cornissão parlamentar de inquérito, não é somente denunciar as irregularidades

ueencontradas, mas tarnbérn pensar ern soluçães para Os problemas corn q

depararnos. A abertura de urn amplo espaço de discussão sobre o tema e irnperiosa,

dehaja vista a sua complexidade e gravidade. A esta Casa Legislativa, cornposta

:	
representantes do povo, cabe a responsabilidade de agir como caixa de

da sociedade.

ia

Assim, considerarnos necessária a realização de urn forum técnico, em que

isparticipem Os Poderes Püblicos, em todas as esferas, os diversos segmentos socia

•	
envolvidos, além das empresas do ramo, para que se possarn discutir as

•	
viáveis para o problerna.

•

S
•
S
•	 .,.
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5.3 - Requerimentos.

Esta Comissão pede que sejam também encaminhados Os seguintes

requerimentos:

1) ao Congresso Nacional e a Bancada Mineira naquele Poder, solicitando:

a) exame mais aprofundado, inclusive corn realizaçao de audiências póblicas, do

Projeto de Lei nQ 4.302/98, que altera dispositivos da Lei n Q 6.019, de 3 de

janeiro de 1974, que dispãe sobre o trabaiho temporário nas empresas

•	
urbanas, dispöe sobre as relaçães de trabalho na empresa de prestaçao de

•	
serviços a terceiros e dá outras providências (a proposição tramita no Senado

•	 Federal sob a denominação PLC 03/01), cabendo ressaltar que esta CPI

•	 propugna, desde já, para subsidiar a discussão, pela observáncia de três

•	 aspectos básicos, para que a terceirização possa ser praticada: I - a

•	 representação sindical será a mesma da categoria da empresa contratante; If -

•	 os trabaihaclores das atividades terceirizadas terão isonomia salarial de

•	 e vantagens auferidas pelos trabalhadores da categoria principal; Ill 	 os

•	 trabalhadores das terceirizadas serão contemplados pelos acordos e

•	 convençöes coletivas firmados pela entidade sindical da categoria principal, que

•	 terá a representação de todos Os trabaihadores em atividade na

•	 contratante da terceirizacão;

b) a aprovacão, corn a devida urgência, do Projeto de Lei n 6.039/02, que dispöe

sobre a criação de cargos e ofIcios no âmbito do Ministérlo Püblico do Trabaiho,

visando a interiorização de suas atividades, e dá outras providências.

A aprovação do citado projeto afigura-se-nos de extrema importância, a

medida que cnará trezentos cargos de Procurador do Trabalho e cern ofIcios, corn

vistas a interiorização do Ministério Póblico do Trabalho, o que garantirá a esta

•	
lnstituicao uma atuação ainda mais efetiva no combate a terceirização ilegal.

•	
2) ao Presidente da Repüblica e ao Ministro do Trabaiho e Emprego, solicitando a

•	
abertura de concurso püblico para provimento de cargos de auditores fiscais do

•	 trabaiho, visando dotar as delegacias regionais do trabalho de recursos humanos

•	 para meihorar a fiscalizacão.
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3) ao Govemador do Estado de Minas Gerais, solicitando a celebracão de Convênio

entre o Estado de Minas Gerais, a Delegacia Regional do Trabalho, a Procuradona

Regional do Trabaiho da 3a regiâo e a Policia Federal visando a maior eficácia nas

fiscalizacôes.

4) ao Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, solicitando a

realização de urn forum técnico para discutir o problema da terceirizacao e da

automação nas indüstrias extrativas minerais e vegetais do Estado de Minas

Gerais, bern como a potencialidade de suas atividades econômicas na agregação

de riqueza, renda e justiça social.

5) ao Presidente da Comissão do Trabaiho, da Previdência e Acâo Social da

Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais, solicitando que apresente

proposta as entidades empresarials e de trabalhadores das indistrias extrativas

minerais e vegetais do Estado de Minas Gerais para a forrnaçâo de uma câmara

permanente de discussão e regulanzaçâo das questOes relativas as condicOes de

trabaiho.
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6- ANEXOS

6.1 - Anexo I - Requeriinentos

REQUIERIMENTO

Exmo. Sr. Presidente da Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais:

A Comissão que este subscreve requer a V. Exa., nos termos regimentais,
seja enviada ao Presidente do Congresso Nacional e aos integrantes da Bancada
Mineira na Câmara dos Deputados e no Senado Federal solicitação para que aquelas
Casas Parlamentares procedam ao exame mais aprofundado do Projeto de Lei n
4.302/98, que altera dispositivos da Lei n g 6.019, de 3 de janeiro de 1974 (a
proposição tramita no Senado Federal sob a denominação PLC 03/01), que dispôe
sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas e dá outras providências e dispôe
sobre as relacães de trabaiho na empresa de prestação de serviços a terceiros,
inclusive corn realização de audiências piblicas.

Requer, outrossim, seja ressaltado, nos ofIcios a serem enviados, que esta
Comissão Parlamentar de lnquérito, no intuito de subsidiar as discussães, propugna,
desde já, pela observância de três aspectos básicos, para que a terceirização possa
ser praticada: I - a representação sindical será a mesma da categoria da empresa
contratante; II - os trabaihadores das atividades terceizadas terão isonomia salarial
de direitos e vantagens aufeildas pelos trabalhadores da categoria principal; Ill - os
trabaihadores das terceirizadas serão contemplados pelos acordos e convençöes
coletivas firmados pela entidade sindical da categoria principal, que terá a
representação de todos os trabalhadores em atividade na empresa contratante da
terceirização.

Sala das Reuniöes. ..... de .....................................d 2002.

Deputadopdelrro Carneiro Ledo
President da CPI das Carvoarias

Deputada Elbe Brandão
Relatora da CPI das Carvoarias

Justificação: 0 Chefe do Poder Executivo da União, no gozo de suas
competências constitucionais, apresentou proposta legislativa corn o intuito de
promover a flexibilizaçao das regras impostas pela Consolidacão das Leis do
Trabalho para as relaçães estabelecidas entre patröes e empregados. Como base no
exame procedido pela CPI das Carvoarias, conclulmos que a terceirização dos
serviços ligados as atividades-fim das empresas, de uma maneira geral, é bastante
prejudicial aos trabaihadores, ao meio ambiente, a sociedade como urn todo e ao
Estado, seja ele representado pela União, pelos Estados-membros ou pelos
MunicIpios, tendo em vista que uma série de contribuicöes devidas pelas empresas
deixam de ser recolhidas aos cofres pibIicos e convertidas a população, na forma de
bens ptiblicos e serviços.
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REQUER1MENTO

Exmo. Sr. Presidente da Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais:

A ComissãO que este subscreve requer a V. Exa., nos termos regimentals,

seja enviada ao Presidente do Congresso Nacional e aos integrantes da Bancada

Mineira na Câmara dos Deputados e no Senado Federal solicitacão para que aquelas

Casas Parlamentares aprovem, corn a devida urgência, o Projeto de Lei n2 6.039/02,

que dispãe sobre a criação de cargos e ofIcios no âmbito do Ministérlo PCiblico do

Trabalho, visando a interlorizacãO de suas atividades, e dá outras providênciaS.

Sala das Reuniães. ..... de ........................de 2002.

Deputadodetm Carneiro Ledo

Presiden da CPI das Carvoarias

Deputada Elbe Brandäo

Relatora da CPI das Carvoarias

JustificacãO: 0 Procurador-Geral da Repüblica, no uso de suas atribuicãeS,

encaminhou por melo de ofIcio o projeto de lei em comento, que tern por objetivo criar

500 cargos de Procurador do Trabaiho e 100 ofIcios interiorizadoS. Somente corn a

aprovacão do projeto o Ministérlo Püblico do Trabaiho terá condicöes de

desempenhar, efetivamente, as novas atribuiçöeS que Ihe foram outorgadas pela

ConstituicãO Federal de 1988, especialmente o ajuizamento de açöes civis püblicas,

que constituem o instrumento jurIdico adequado para coibir as práticas ilegais de

terceirizacão, constatadas por meio desta Comissão.



MS

)

REQUERIMENTO

Exmo. Sr. Presidente da Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais:

A Comissão que este subscreve requer a V. Exa., nos termos regimentals,

seja enviada ao Presidente da Repübiica e ao Ministro do Trabalho e Emprego,

solicitacão de abertura de concurso pUblico para provimento de cargos de Auditor

Fiscal do Trabalho, visando dotar as Delegacias Regionals do Trabalho de recursos

hurnanos para incrementar a atividade de fiscalização.

Sala das Reuniães ,.... de ......................................de 2002.

Deputado#Ie mACAarntirroi^Le^&-o

Presiden( da CPI das Carvoarias

Deputada Elbe Brandão

Relatora da CPI das Carvoarias

Justificação: A abertura de concurso pbIico para provimento de cargos de

Auditor Fiscal do Trabalho, visando dotar as Delegacias Regionais do Trabaiho de

recursos humanos, mostra-se como urn dos mais eficazes instrumentos para o

incremento da atividade de fiscalizacão. A proliferação das práticas ilegais de

terceirizacao de mão-de-obra, ligada as afividades-fim das empresas e apontadas no

Relatório Final da CPI das Carvoarias, dá-se, na maloria das situacôes, pela faita de

fiscalização, a despeito do importante trabaiho desempenhado pelas Delegacias

Regionais do Trabaiho. Se a fiscalização hoje nao é suficiente, tal fato decorre nao

da ineficiência daquele órgao, mas do insuficiente nümero de auditores lotados em

seus quadros.
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REQUEIUMENTO

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:

A Comissão que este subscreve requer a V. Exa., nos termos regimentals, seja

enviada ao Govemador do Estado de Minas Gerais solicitacão para que se proceda a

celebração de Convênio a ser firmado entre o Estado de Minas Gerais, a Delegacia

Regional do Trabaiho, a Procuradoria Regional do Trabalho da 34 Região e a PolIcia

Federal, visando maior eficácia na fiscalização das relaçaes de trabaiho no nosso

Estado.

Sala das Reuniöes. ..... de .............................de 2002.

Presiden da CPI das Carvoarias

Deputada Elbe Brandão

Relatora da CPI das Carvoarias

Justificação: A exemplo de bern sucedida experiência em urn passado próximo, a

CPI das Carvoarias conclui pela necessidade do estabelecimento de ajuste entre Os

mencionados órgãos e o Govemo Estadual para que a fiscalizacão das atividades

ilegais de terceirização e as acães dela decorrentes sejam exercidas de maneira

conjunta, de modo a coibi-las.

Jo9
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REQUERThIENTO

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:

A Comissão que este subscreve requer a V. Exa., nos termos regimentals, seja

realizado urn Forum Técnico, visando discutir o problema da terceirizaçao e da

automação nas industrias extrativas minerals e vegetais do Estado de Minas Gerais,

bern como a potencialidade de suas atividades econOmicas na agregaçao de rlqueza,

renda e justiça social, assegurando-se a participação dos membros desta CPI nas

reuniöes preparatórias de elaboração do referido forum.

Sala das Reuniöes. ..... de .............................de 2002.

Deputad , deim Carneiro eão

Presidee da CPI das Carvoarias

Deputada Elbe Brandão

Relatora da CPI das Carvoarias

Justificação: Os problemas constatados pela CPI das Carvoanas no que tange ao

processo de terceirização e de automação que vem sendo implementado nas

indstrias extrativas minerals e vegetais no Estado apontam a necessidade de

realizaçao de urn forum técnico, corn a participação dos Poderes PübIicos, em todas

as esferas, dos diversos segmentos sociais envolvidos, além das empresas do ramo,

para que possamos discutir e construir juntos alternativas viáveis para tais problemas.
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Exmo. Sr. Presidente da Comissão do Trabaiho, da Previdência e Ação Social

da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:

A Comissão que este subscreve requer a V. Exa., nos termos regimentaiS,

seja apresentada pro posta as entidades empresarlaiS e de trabaihadoreS das

indüstrias extrativas minerais e vegetais do Estado de Minas Gerais para a formaçãO

de uma câmara permanente para discussãO e regularizacâO das questäes relativaS

As condicöes de trabaiho.

Sala das Reuniães. ..... de .............................de 2002.

DePutadj elm &ar 0L

Preside e da Cvoarias

Deputada Elbe Brandão

Relatora da CPI das CarvoariaS

Justificacao: E imperiosa a criação de urn canal democrátiCO de debate sobre as

altemativaS para a soluçãO dos problemas existentes nas indüstrias extrativas

localizadas em Minas Gerais. A Comissão do Trabalho, da Previdência e Acao Social

desta Casa, nesse sentido, poderá colaborar sobremaneira no desenvolvimefltO de

poilticas e altematiVaS que possam favorecer os segrnentOS que formam esse setor

da atividade produtiva.
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6.2 - Anexo II- Extratos dos depoimentos coihidos

EXTRATO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS NA 3a REUNIAO

ORDINARIA DA CPI, REALIZADA EM 30.1 0.01

0 Presidente abriu a reunião informando que esta se destinava a ouvir Os Srs.

José Maria Soares, Terezino Cordeiro de Azevedo e José Antonio de Andrade.

Estavam presentes a reunião os Deputados Adelmo Cameiro Ledo, Fábio

Avelar, Elbe Brandão, Dinis Pinheiro e Doutor Viana.

0 Sr. José Maria Soares, Presidente da Federaçao dos Trabalhadores nas

lndüstrias Extrativas do Estado de Minas Gerais, operador de máquinas na Cenibra,

iniciou seu depoimento dizendo que a entidade sindical que all representava havia

feito urn levantamento da situação dos trabaihadores no Vale do Jequitinhonha, onde

a Acesita Energética, segundo ele, terceirizava a produçao de carvão.

Durante esse levantamento, iniciado corn base em denincias do Sindicato dos

Trabaihadores nas lndüstnas de Extração da Madeira e da Lenha de Capelinha e de

Minas Novas, o Sr. José Maria disse ter encontrado Arias irregularidades, all

documentadas em fotos e fitas de video: condiçOes impróprias da água para

consumo humano, ausência de equipamentos de segurança, transporte inadequado

dos trabaihadores em caminhOes pau-de-arara (juntamente corn gasolina, óleo,

motoserras), ao invés da utilização de ônibus, alojamentos precários e próximos a

gasolina, enfim, péssimas condicOes de higiene, de saUde e de segurança para Os

trabalhadores da região. Foi ainda relatado pelo depoente que algumas pessoas

trabaihavam, as vezes, 24 horas por dia, e que várias vezes tinha sido presenciado o

descarregamento de forno corn fogo, considerado inaceitável pelos representantes

do sindicato e da federação.

Segundo o Sr. José Maria, tanto no setor extrativo vegetal quanto no mineral

vinham ocorrendo acidentes graves corn trabaihadores, e muitos deles, quando não

eram fatais, deixavam sequelas para o resto da vida. Exernplificando, relatou o caso

de urn trabaihador que, logo depois de ser entrevistado (seu depoimento constava de

uma das fitas de video ali apresentadas), apareceu rnorto. Era urn pal de famIlia de

46 anos que nunca havia tido sua carteira de trabaiho assinada, disse o depoente.

Para o convidado, a Acesita Energetica vinha tentando desqualificar essas

denüncias que, na verdade, nao eram relativas aos trabaihadores da própria Acesita

5	 I.
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mas, sim, aos trabalhadores das empresas por eta terceirizados. Disse ter ciencia de

que a Acesita vinha cumprindo o mInimo exigido pela iegislação corn retação a seus

trabalhadores diretos, o mesmo nao acontecendo corn Os terceirizados. Corn relação

aos tercelrizados, o Sr. José Maria desafiou a Acesita a contratar peritos e a

desmentir as denncias feitas, que visavam a resgatar urn mInirno de dignidade para

os trabalhadores da regiao.

Em seguida, o depoente repudiou as represálias que a Acesita teria cometido

contra o Sr. Terezino Cordeiro de Azevedo, presidente do Sindicato dos

Trabalhadores nas lndüstrias de Extração da Madeira e da Lenha de Capelinha e de

Minas Novas. Tao logo sobrevieram as denüncias, o Sr. Terezino teria tido sua

licença cassada e teria sido obrigado a retomar a suas atividades, ernbora não

tivesse rnais condiçöes de trabalhar. Ao invés de reconhecer denüncias, Acesita teria

entrado corn denóncia civil páblica contra a Federação, contra Terezino e contra 0

Sindicato, segundo o Sr. José Maria Soares.

Estiverarn presentes durante levantamento feito pelas entidades

representantes dos trabaihadores, segundo o convidado, o Ministério Piblico do

Trabaiho e a Comissão do Trabalho e da Ação Social da Assembléla Legislativa, que

prontamente os tinha atendido corn a realização da reunião que naquele momento se

desenvolvia. 0 depoente disse que a Acesita tinha sido convidada a participar

daquela reunião e que repudiava a posicão da ernpresa de não-comparecimentO

aquele encontro. Salientou ainda que, embora membros da CPI tenham verificado "in

loco" as precárias condiçöes dos trabalhadores durante a visita, os senhores

Deputados teriam de se basear sobretudo no que relatava o dossiê, já que talvez

hoje nao fosse rnais possIvel encontrar a situação que all vinha sendo relatada.

Segundo ele, a Acesita já teria destruldo dezenas de fornos de carvão, se

precavendo corn relação as visitas que ainda senarn feitas.

Corn base nesse levantamento, portanto, motivado pela iniciativa do Sindicato,

a Federação tinha encaminhado denüncia das irregularidades encontradas a

Delegacia Regional do Trabaiho de Minas Gerais - DRT-MG -, integrante do Ministérlo

do Trabaiho. Ao rnesmo tempo, segundo o depoente, o documento resultante do

levantarnento fora encarninhado aos órgãos piiblicos da região, para que sornassem

esforços ern pro[ das denncias feitas a DRT-MG.

0 Sr. José Maria lembrou aos rnernbros da CPI a importãncia de que as

investigaçães se estendessem as terceirizadas e as ernpreiteiras que, por sua vez,

tambérn subcontratavam serviços de outras empresas. E solicitou a Comissão que se
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•	 detivesse tanto nas irregularidades trabalhistas como nas relativas aos desastres

ecológicos que vinham acontecendo nas mineradoras.

•	 Indagado sobre o fato de a Delegacia Regional do Trabalho ter feito uma

O	 vistona nos locais indicados pelo Sindicato e pela Federaçao e ter conferido urn

•	 atestado de idoneidade a Acesita, o Sr. José Maria Soares disse que deviam confiar

•	 no orgao que existia para fiscalizar as irregularidades e atuar sobre elas, mas que a

• questão all era saber que tipo de emprego a DRT queria preservar. Segundo o

convidado, a Federação e o Sindicato queriam preservar urn emprego corn urn nIvel

de dignidade que não estaria ocorrendo nas empresas terceirizadas da Acesita

: Sobre a participação da Federação e do Sindicato nas fiscalizacöes da DRT, o

sr. José Maria disse que a Federaçao não tinha sido convidada a participar e que nao

tinha efetivamente participado de nenhurna reunião conjunta entre a DRT e a Acesita,

embora considerasse como urn trabalho de parceria o que a Federaçao e a DAT

•	
vinham desenvolvendo ate então em outras situacöes (como no fomecimento

•	
carros para a realização de outras inspecoes). Denunciou ainda o convidado o

•	
de que, por diversas vezes, a Acesita e a DRT tinham-se reunido e ido a frente de

•	
trabalho sem a presença das entidades representantes dos trabalhadores. Esse

•	 comportamento teria levado o depoente a, de acordo corn suas próprias palavras,

•	 questionar a credibilidade de uma inspeção do Ministérlo do Trabalho na região

•	 depois de a Acesita já se ter reunido corn os fiscais do Ministério, já que a

•	 poderia ter tido tempo de se preparar para que as prOximas inspeçôes - inclusive a da

•	 prOpria CPI - nao constatassem as graves irregularidades denunciadas.

•	 Especificamente sobre o estado de satide dos trabalhadores, que teria gerado

•	 notificaçöes da DAT a Acesita, o Sr. José Maria Soares informou que Os

• trabalhadores vinham sendo atendidos precariamente pelo SUS, tendo de se sujeitar

a filas e marcacöes de exarnes para depois de seis meses ou urn ano - quando

provaveirnente já teriam morrido ou sido dernitidos, segundo o depoente. Segundo o

convidado, a Acesita mantinha urn departamento medico, o que não acontecia corn

as terceirizadas, sem convênio corn especialistas nern corn hospitais. 0 convidado

denunciou o fato de que os trabaihadores não dispöem nern de urn diagnóstico

adequado, e que tambérn é precário o tratamento dado pelas secretarias municipals

de saCide dos municIpios onde atuam essas ernpresas.

Ainda sobre o relatório da vistorla fiscal, o depoente considerou uma falha o

fato de a Acesita e a DRT terem se encontrado sem a presença da Federação e do

•	
Sindicato. Corn relação a Acesita, o relatório da DIRT, segundo ele, apresentava

0
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•
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várias interpretaçöes. Ao mesmo tempo em que dizia nao ter encontrad..,_/)

irregularidades, relatava também ser precária a situação dos trabaihadores na regiao

inspecionada. 0 convidado disse ainda que a inspeção da DRT tinha sido feita com

base em mapas que a própria Acesita tinha indicado a Delegacia. Quando realizada a

inspeção, as baterias já tinham sido todas destruldas, Os trabaihadores sem carteira

assinada tinham sido demitidos e ido embora, segundo inforrnaçöes do depoente.

Depois disso, segundo o convidado, a Acesita teria ido ainda a imprensa para dizer

que a ünica coisa que o Sindicato e a Federacao tinham conseguido era

desempregar 200 pals de famIlia.

Outra realidade alterada pela Acesita, segundo a depoente, é a dos

alojamentos onde moram as trabaihadores, que teriam sido modificados e adaptados

antes da vistoria da DIRT. Cam relação a agua para consumo, disse que alguns

trabaihadores recebiam recipientes térmicos para água, mas que esses recipientes

vinham sendo cobrados dessas pessoas.

Por fim, a Sr. José Maria Soareas acusou a Acesita de governar as empresas

terceirizadas e de, assim, ficar livre das obrigaçães trabaihistas. Coma comprovaçãO

do que estava dizendo, informou ter em uma fita de 40 minutos e outra de 42

minutos, corn depoimentos dos trabaihadores. Indagado sobre a existência de açães

judicials dos trabaihadores contra as empreiteiras, a Sr. José Maria disse nao haver

acães individuals - por medo que Os trabaihadores tinham de perder o emprego - nem

conjuntas. Mas relatou haver açães da Acesita contra a entidade sindical e seus

representantes.

o Sr. Terezino Cordeiro de Azevedo, Presidente do Sindicato dos

Trabaihadores nas Indüstrlas de Extração da Madeira e da Lenha de Capelinha e de

Minas Novas, Diretor do Departamento Vegetal da FITIEMG e funcionário da

ACESITA ha 22 anos, corroborou as informaçães do Sr. José Maria Soares.
	 I El

o Sr. Terezino disse nao ter muito a acrescentar as palavras do Sr. José
I RI

Maria, considerando já ser suficiente a dossiê que allapresentavam a Comissão.

Acrescentou que a Acesita, como se não estivesse satisfeita com as denüncias, teria

contratado mais empreiteiras na regiao de Capelinha. Além disso, o depoente

considerou urn abuso total a Acesita repudiar as denüncias e continuar transportando

as trabaihadores em caminhöes. Denunciando que a péssima situacão de satde

imposta pela Acesita aos terceinzados havia levado alguns deles a morte, e que a

situação dos trabaihadores era gritante também em todos Os lugares onde havia

reflorestamento no Estado, solicitou aos membros da CPI que suas investigaçöes

nao se detivessem, portanto, apenas nos problemas relacionados a Acesita.
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Corn relação a entendimentos preliminares entre a DRT-MG e a ACESITA

Energética, a Sr. Terezino considerou que isso certamente teria possibilitado a

rnudança do cenário denunciado pela Federação e pelo Sindicato. Disse que a

propria empresa tinha reconhecido a existência de problemas e irregularidades,

assumindo o compromisso de atuar para sua regulanzacao e constituindo equipe

própria de auditona interna, para a solução dos graves problemas detectados.

Alegando ter em mãos documentos datados de 5 anos atrás, o depoente

questionou o fato de a DIRT ter, de certa forma, "avalizado" a Acesita antes da

fiscalização. Ressaltou ainda a fato de que a Ministéno Ptblico do Trabaiho havia

aceitado a condução de representantes do Sindicato e da Federação as frentes de

trabalho, mas que o Ministéno do Trabaiho - por meio da DRT-MG - nao havia feito o

mesmo. Segundo o Sr. Terezino, a DAT teria tido o "capricho" de procurar antes a

Acesita, que fez urn mapeamento das frentes de trabalho que Os fiscais da DIRT

deveriam vistonar. Ficou ainda registrado pelo convidado que a deniThcia havia sido

feita em junho, a fiscalização, em agosto, e - ao final - o relatório da DIRT indicou que

tudo estava em dia.

Segundo o depoente, a ACESITA afirrnou que as denüncias das entidades

sindicais não se referiam as suas terras, mas ao mesmo tempo a empresa teria se

contradito, quando afirmou que, ao surgirem as denüncias, teria havido duzentas

demissães. 0 Sr. Terezino levantou questionamentos sabre esse fato: por que a

Acesita estaria cobrando as perdas, se os trabaihadores não eram seus? Par que

teria havido demissães, se não havia irregularidades?

0 Sr. Terezino informou ainda as deputados sobre uma cláusula do acordo

dos trabaihadores corn a Acesita, segundo a qual o dirigente sindical, para entrar na

Area de trabaiho, tinha de avisar a empresa da visita, por escrito, corn 48 horas de

antecedência. Segundo o depoente, a Sindicato teve de aceitar esse acordo - desde

a epoca em que a Acesita era uma empresa estatal - para ter acesso as areas de

trabalho.

Respondendo a indagacão sobre a existéncia de cooperativas de

trabalhadores na região, Sr. Terezino disse já ter existido uma, mas que havia sido

fechada pelo Ministério Püblico. Mas declarou existirem cooperativas boas e ruins.

Pelo fato de se organizarem corn base em uma legislação muito pobre, o mecanismo

de sustentação de muitas cooperativas acaba sendo a empresário, argumentou a

depoente.

Representando a Federacao dos Trabaihadores na Agricultura de Minas

Gerais, o Sr. José Antonio de Andrade, diretor regional da Entidade, apresentou

•	 . 	 .. S - 
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•	 •
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nomes de outras empresas, para avaliação pela Comissão Parlamentar de Inquérito

Foram citadas a Companhia Suzano, que atua nos municipioS de Turmalina, Berilo e

José Gonçalves de Minas e que subcontrata ainda, segundo o depoente, várias

empreiteiraS que atuarn em outros municIpios, corno Diamantina. Outra empresa

citada pelo convidado foi a Companhia Belgo Mineira, pot meio de uma empreiteira

de norne CAF, que tambérn empreita para outras empresas. Em Turmalina, conforme

afirmou o convidado, ha também a Carvalho Projetos, que também contrata

empreiteiras. Nesse local, o Sr. José Antonio disse ter feito uma visita em toda a

Area, tendo encontrado pessoas corn motosserra, sem carteira assinada e sujeitos a

qualquer risco, sem ninguém para ajudá-Ios.

Disse que as doenças e os problemas financeiros dos trabaihadores do setor

os levam muitas vezes a explorar a mao de obra das esposas e das crianças, porque

O que ganham não dá para sustentar a famIlia. Quem leva a maior parcela do lucro é

a empresa. A empreiteira leva uma parcela menor, mas leva.

Denunciou que, ha mais de urn ano, constatou trabaiho infantil em uma

carvoeira por ele visitada no municIpio de Turmalina, na empresa Suzano e em suas

muitas empreiteiraS. Disse que, quando chegaram, as crianças teriarn sido orientadas

a correr e a se esconder. Provavelmente, essa carvoeira já deve estar destrulda,

depois de ter sido denunciada. Por isso, acho que as visitas de fiscallzação devem

ser feitas "de surpresa", para que possam set constatadas as irregularidadeS.

Disse ter tido notIcia também de uma fazenda no municIpio de Turmalina, corn

urn enorme problema. "Ninguém sabe quern é o dono da fazenda, mas o povo está

trabaihando Ia. Existe urn grande nUrnero de máquinas, urn grande plantio de café,

muito veneno. Denunciou que nao somente nas carvoarias, mas também nas

fazendas havia exploração de trabaihadores e danos ao rneio ambiente. "Muitas

vezes, os trabaihadores nao podern beber a água do do, porque ele está poluIdo

pelas águas desmatadaS pelo reflorestarnento.". "0 problema é que a major parte das

empresas ref lorestadores nao tern uma proposta altemativa. "0 problema é plantar e

entregar para outro, o outro entregar para outro e o outro entregar para 0 outro, e 0

trabaihador ficar no prejuIzo."

Indagado sobre a utitização de programas como bolsa-escola e o bolsa-renda

por trabaihadoreS da região, como forma de manter as crianças na escota, 0 Sr.

Terezino disse que dennciaS anteriores sobre o trabatho infantil e o trabaiho escravo

feitas pelo Sindicato haviam contribu Edo para a criação de programas desse tipo.

Sobre a questão das cooperativas, o convidado disse acreditar que a formação de

uma cooperativa exciusivamente para a questão florestal não dana certo, nem
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mesmo se esta fosse coordenada diretamente pelos trabaihadores, coisa que 	 j

acha muito difIcil de acontecer.

Ao final da reunião, a Comissão aprovou dois requerimentos de autoria do

Deputado Adelmo Cameiro Ledo; 0 primeiro convida Os Srs. Joaquim Elégio de

Carvaiho, Ulisses Cândido Brandão, Adib Teymene, Ramsés Régios Duarte, e as

Sras. Valéria Guedes Mendes e Ruth Beafflz Vilela, Auditores Fiscais do Trabalho,

para prestarem esciarecimentos acerca do Relatório de Inspeção Rural, realizado

entre os dias 27 e 31 de agosto de 2001. 0 segundo requerimento solicita a Acesita o

envio da relação de empresas que prestarn serviços terceirizados na area de

carvoejamento em Minas Gerais e de suas subcontratadas, corn a indicação precisa

da area de atuação de cada uma delas.

EXTRATO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS NA 4a REUNIAO

ORDINARIA DA CPI, REALIZADA EM 06.11.01

0 Presidente abriu a reunião informando aos presentes que esta se destinava

a ouvir os Srs. Joaquim Elégio de Carvaiho, Marcelo Gonçalves Campos, João Paulo

Mendes de Almeida, Adib Teymene, Ramsés Regis Duarte, e as Sras. Valéria Guerra

Mendes e Ruth Beatriz Vilela, Auditores Fiscais do Trabaiho, para prestarem

esclarecimentoS acerca do Relatório de lnspeçao Rural, realizado entre os dias 27 e

31 deagostode200l.

Estavam presentes a reunião os Deputados Adelmo Cameiro Leão,Fábio

Avelar, Elbe Brandão, Bilac Pinto, Dalmo Ribeiro Silva e Márcio Cunha, este

substituindo o Deputado Chico Rafael. Compareceram como convidados o Sr.

Marcelo Gonçalves Campos e a Sra. Valéria Guerra Méndes. Os Deputados Doutor

Viana e Márcio Kangussu também participaram da reunião.

Sr. Marcelo Gonçalves Campos, Auditor e Coordenador do Grupo de

Fiscalização Rural, traçou urn panorama do que foi e do que motivou a açao de

fiscalização da DRT, coodenada por ele e da qua[ participaram o Auditor Joaquim

Elégio de Carvaiho, especialista em Legislaçao do Trabalho; a Dra. Ruth Beatnz

Vasconcelos Vilela, especialista em Legislacão do Trabalho; Ulisses Cândido

Brandão, especialista em Segurança do Trabaiho e engenheiro; João Paulo Mendes

de Almeida, Auditor Fiscal do Trabaiho e especializado em legislação do Trabaiho;

Adib Teymene, medico do trabalho; Ramsés Regis Duarte, Engenheiro, e Valéna

Guerra Mendes, médica.

,-,
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Foi feito inicialmente, em junho de 2000, urn rastreamento no municIpio'

Capelinha e nos municIpios vizinhos onde está instalada a Acesita Energética, por

dois auditores fiscais. Constataram-se:

- irregularidades e condiçöes de ilegalidade em relação ao cumprimento da

legislaçao trabalhista, principalmente relacionados a saide e segurança e ao não-

reconhecimento do vInculo empregatIcio, a não-assinatura na carteira de trabaiho.

Esse relatório teria sido inserido no programa de fiscalizaçao da DRT, e já havia

previsão de fiscalização na região. Já nessa época, segundo o depoente, a ACESITA

Energética teria sido convocada a prestar esclarecimentos a DRT quanto ao processo

de contratação de trabaihadores e a exploração de carväo na região. Nessas

conversas iniciais, a Acesita teria admitido irregularidades em relação a legislação

trabalhista, principalmente em relação as questOes de saüde, segurança e mesmo

registro em relação as empresas terceirizadas que ainda naquele momenta faziam

parte do processo produtivo, produzindo carvão para a empresa. Segundo ele, a

empresa reconhecia a necessidade de aprimorar o processo de contratação e

fiscalização, para adequar as condiçöes dos trabaihadores ligados as empresas

terceinzadas aos limites legais.

Paralelamente, houve dentincias de entidades sindicais de trabaihadores na

região. 0 Ministério Pblico também havia soticitado a DRT de Teófilo Otoni

fiscalizaçao na região das carvoarias.

o convidado ressaltou que, frente ao relat&io intemo dos dais auditores

fiscais e as denáncias extemas, organizou-se uma acão fiscal na região, composta

por auditores fiscais do trabaiho na area de legislacao trabalhista e na area de

segurança e saide do trabatho, acompanhados par urn procurador do Ministério

Pciblico do Trabaiho. Mas o Sr. Marcelo disse entender que muitos dos problemas

levantados peto rastreamento inicial e denunciados pelo Sindicato, Federação e MPT

já teriam sido solucionados, em vista do esforço que aparenternente a empresa vinha

fazendo para superar as irregutaridades iniciais. Por isso, relatório final não

desqualifica as denüncias dos sindicatos e do MPT, e nao indicavam que elas nao

eram verdadeiras - probtemas havia, e graves -, mas que a empresa teria admitido

problemas corn relaçao as terceirizadas (falta de assinatura de carteiras de trabalho,

problemas relativos a segurança e a sacide dos trabaihadores, além do problema dos

catadores), mas que teria feito esforços para superar essas irregularidades. Mas eta

obviarnente nao solucionou a que, para nós, é o elernento caracterizador de todos Os

problemas, que 6 a questäo da terceirização.

FA
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Na açao fiscal, portanto, diante desse esforço inicial da empresa, chegou-se

As seguintes conclusöes	 '

- num aspecto geral, as condiçöes eram razoáveis, se comparadas aos

problemas trazidos pelas denUncias do sindicato, do MPT e do próprio rastreamento

feito inicialmente pelo DRT/MG.

- nao fol encontrado nenhum trabaihador sem registro, seja na ACESITA ou

nas empresas terceirizadas.

- em relação a saüde e a segurança dos trabalhadores, as condiçöes em geral

eram boas mesmo nas empresas terceirizadas (embora tenharn sido constatadas

algumas diferenças e tenha havido uma série de notificaçöes a empresa)

o que mais chamou a atenção durante a açao fiscal foi o modelo de processo

produtivo implementado pela ACESITA Energética e suas conseqüências, no que diz

respeito as condiçães de trabaiho e aos direitos dos trabaihadores: a terceirização -

considerada ilegal - da atividade-fim da empresa, que é a produção de carvão. Pela

legislação do trabaiho, a ACESITA Energética nao poderia terceirizar sua atividade-

tim, muito menos utilizar esse instrumento para a precarizacão dos direitos

trabaihistas, que é o que efetivamente ocorre.

A ACESITA terceiriza suas atividades para pouco mais de 10 empresas, o que

traz como conseqUências:

- a diminuição dos trabaihadores permanentes da prOpria ACESITA;

- Entendemos que ha urn sdrio ataque aos direitos dos trabaihadores naquela

região trabalhadores ligados as empresas terceirizadas nao são beneficiados pelas

clásulas sociais da convenção coletiva, que envolve a ACESITA corn seus

trabaihadores diretos (cesta básica, tIquete-reteicão, assisténcia médica, entre

outros).

A partir desse diagnóstico, DIRT buscou entendimentos corn a ACESITA no

sentido de que garantisse imediata e ernergencialmente a extensão dos benefIcios

coletivos a esses trabaihadores. Isso porque nos contratos de prestação de serviços

fica claro que a ACESITA exerce total controle sobre as empresas terceirizadas, e

que essas empresas muitas vezes nao possuem capacidade econôrnica para

sustentar futuros passivos trabaihistas. Atestou o fato de qua. na verdade. as

em presas terceirizadas que produzem carvão dentro das terras da ACESITA e para a

ACESITA nada rnais são do que suas interrnediárias de mão-de-obra e tern como

resultado final a su pressão de direitos trabalhistas. As terceirizadas não garantern

cesta básica, tIquete-refeição, atendimento médico-hospitalar, uniformes.

•
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Obviamente, a empresa que subcontrata tern seus custos rebaixados e urn

conseqüente aumento de sua lucratividade.

lnformou que estariam sendo então tomadas as seguintes medidas, depois da

acao fiscal:

- negociação, corn a Acesita, para a imediata extensão das cláusulas socials

aos trabaihadores terceirizados. Segundo Marcelo, o MPT, pelas cornpetências que

Ihe foram conferidas pela Constituição de 1988, pode entender que a extensão

dessas cláusulas sociais superaria a questão da ilegalidade da terceirização. Mas

Marcelo salientou que essas informaçöes sobre o Ministério Püblico do Trabalho

erarn urna "impressão" dele como auditor fiscal, e que a próprio MPT deveria informar

Os membros da CPI sobre seu espectro de ação.

- foi encaminhado urn relatório ao Ministérlo Pciblico, ao qual cabe a

competência para propor, se necessário, a termo de ajuste de conduta para que a

empresa garanta a direito aos trabaihadores. Segundo seu entendimento, caso a

ernpresa não aceitasse o termo de conduta, a Ministérlo Pciblico deveria propor uma

açao civil püblica, pedindo a proibição da terceirização da atividade-fim naquela

regiãO.

- lnformou aos Deputados que, caso a empresa insista em manter C atual

programa produtivo e de terceirização, a decisão final caberá ao Judiciário

Trabaihista. De qualquer forma, a DRT/MT continuaria a monitorar constantemente as

condiçöes de trabaiho na região da ACESITA (verificando se permanecem aquelas

condiçöes que, frente as dencincias, pareceram meihores, mas que podiam ser

•	 apenas melhoras de contingência. Vamos monitorá-las, para ver se permanecem)

• Sobre comentários de que a DRT não teria agido de forma correta, tendo se

reunido corn a ACESITA sem a presenca dos sindicatos para acertos intemoS, a Sr.

Marcelo disse que, durante a açao fiscal, teriam realizado algumas reuniöes corn a

• empresa e corn a representação dos trabalhadores. E que, quando realizaram

reuniães corn Os trabalhadores, a ACESITA não estava presente. Da mesrna forma,

quando realizararn reuniães corn os trabalhàdores, a ACESITA não estava presente.

"A conveniência ou nao de realizar a reunião corn a participação dos trabalhadores

ou corn a empresa é de ordem operacional por parte da equipe de fiscalização". No

caso em questão, em que se vislumbrava uma posicão de enfrentamento entre as

sindicatos e a empresa, consideraram que reunir as dais interesses em urn mesmo

ambiente seria urn processo desgastante e nao possibilitaria a DRT evoluir no sentido

do entendirnento e do ajustamento da conduta da empresa corn relação a extensão

das cláusulas coletivas aos trabalbadores das empresas terceirizadas. lnformou que
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a reunião corn a ACESITA ocorreu corn a presença dos auditores fiscais e dos

•	 representantes do Ministério Páblico do Trabalho. E declarou que os contatos corn os

•	 representantes dos trabaihadores teriam sido ainda mais constantes. 'Tanto é que

•	 Presidente do Sindicato dos trabalhadores acompanhou-nos, em nosso carro, as

terras da ACESITA. Ele nos ajudou a encontrar os locals de trabalho."

Questionado sobre prazo de mais de 60 dias entre a denüncia dos

: representantes do trabaihadores (feita em junho) e a vistoria da DRT (reatizada em

agosto) ter possivelmente possibilitado a ACESITA "preparar-se" para ação fiscal, o

Sr. Marcelo disse 0 seguinte: o relatório da ACESITA deixa bastante claro que, já em

junho, houve uma visita de dots auditores fiscais a região. As irregularidades

constatadas na época (relacionadas a não-assinatura da carteira de trabaiho, a

•	
condiçães degradantes ou ilegais em relação a saide e a segurança do trabalho),

•	
segundo ele, nao demandavarn uma irnediata Ida ao local de trabalho. A denncia,

•	
eritão, foi incorporada ao planejamento rotineiro da fiscalização corn

•	 prevalência, e dots meses depois estávamos realizando a ação fiscal. Como urn dos

•	 principais empregadores do setor, a ACESITA tern prioridade na fiscalizacão.

•	 Sobre suspeita dos sindicatos de que estaria havendo uma ligacão

•	 recomendável entre os auditores fiscais e a ACESITA, solicitou aos Deputados

•	 membros da CPI que houvesse urna oportunidade de que essa alegação

•	 esclarecida corn os representantes dos sindicatos. Disse ser, para eles, difIcil e

•	 dramática a insinuaçäo feita, por não dar a DIRT a condição de defesa.

•	 oportunidade de se defenderem e de tomarem as medidas cabIveis diante da

•

	

	 acusação. Caso a ACESITA ou a representação dos trabalhadores tenha entendido

que a fiscalização fol equivocada ou parcial, ou que se tenha cometido algurna1	 arbitrariedade ou ilegalidade, deve-se forrnular isso por escrito ao Ministérto do
1	 Trabalho, para as providências cabIveis.

Indagado sobre o registro visual da acao fiscal da DIRT, Sr. Marcelo disse toda

a inspeção teria sido tilmada, e que o relatório final da equipe espelhava o quehavia

I.	 sido encontrado nas frentes de trabalho.

Sobre as empresas terceirizadas pela ACESITA, Sr. Marcelo disse que as

irregularidades rnais significativas encontradas - e admitidas pela própria empresa,

•

	

	
antes rnesrno da ação fiscal - estavam relacionadas aos trabaihadores terceirizados,

sobretudo ao chamado CATADOR (aquele que pega os restos do processo de corte

•	
da madeira). Segundo ele, a ACESITA teria dito que havia elirninado a presença do

•	 catador de seu processo produtivo (e [he parecia que não existiam mais esses

•	 trabalhadores quando da ação fiscal). De acordo corn inforrnaçöes de que dispunha e

I
•
•
•,
I
I
I.

•	 •••



que repassava aos membros da comissão naquele momento, os catadores

tinham vInculo ernpregatIcio nem corn a ACESITA e nem corn terceiros, e que

revendiam Os materials que catavarn tanto para os terceirizados quanta para a

ACESITA. Em reuniães corn a ACESITA, chegararn a conclusão de que a empresa

não poderia se eximir da responsabilidade de, em suas terras, permitir a presença

dos tais catadores de madeira, sem que estes tivessem urn vmnculo ou corn os

terceinzados ou corn ela própria. Alguém teria de assumir esse vInculo empregatIcio.

Obviamente, do ponto de vista legal, preferencialmente corn a ACESITA.

Sobre terceirização, o Sr. Marcelo disse ainda que, depois do processo de

privatizacão, praticamente quase a metade dos trabalhadores (cerca de 500 pessoas)

da ACESITA estavam nas terceirizadas. Mas frisou a irnportância de que, a rigor,

todos os trabaihadores deverlam ser contratados pela ACESITA, já que a legislacão

não permite a terceirização de atividade-fim. Além disso, no trabalho rural não é

possIvel a terceirização nem mesmo pela Lei n 9 6.019, que trata do trabaiho

temporário. Em atividades rurais, o ünico tipo possIvel de contratação previsto em lei

e a contratação direta entre empregador e trabaihador. Par isso, salta aos olhos o

total descumprimento da legislação trabaihista. Os trabaihadores estão sendo

prejudicados em conseqüência da terceirização, porque as empresas não assurnem

suàs obrigacães socials corn Os trabaihadores. Segundo ele, para que sejam

discutidas as questöes de sade, de seguranca e dos direitos trabalhistas na area do

carvoejamento e da extraçao de madeira, é fundamental que se enfoque a problema

da terceirizacão, que tern sido a principal modalidade de contratação não so na

ACESITA, mas em todas as ernpresas que trabalham corn a atividade. E, em geral,

as condiçôes de trabalhadores terceirizados par outras ernpresas é de baixIssima

categoria, trazendo conseqUências ainda mais danosas aos trabalhadores que as

provocadas pela ACESITA (que tambérn é ilIcita).

Corn relaçao as empresas terceirizadas ainda subcontratarem outras

ernpresas, isso não foi constatado durante ação fiscal. Se existirern de fato,

agravariam ainda rnais o processo, por serem ainda mais danosas as condiçöes de

trabalho e aos direitos dos trabalhadores, por fragrnentar a representacão dos

trabalhadores e aumentar a competitividade entre eles.

Sobre comentário dos sindicatos de que a ACESITA teria irnposto 48 horas de

antecedência para visita as frentes de trabaiho, disse que sindicatos jamais deveriam

ter assinado o acordo corn a ACESITA, se consideravarn esta uma cláusula abusiva.

Se eles assinaram, aceitaram essa cláusula. lnformou que, infelizmente, nenhuma

empresa era obrigada a permitir que entidades sindicais adentrassem em seus locals
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•	 de trabaiho, tanto urbanos quanto rurais. Isso reflete uma falta de poder

•	 entdades sindicais em nosso pals.

•	 Sobre trabalho infantil nas carvoarias, disse ser conhecida a presença de

•	 trabaiho infantil nas carvoarias de Minas Gerais e ate mesmo frequente essa

presença em empresas de carvoejamento em todo o pals (tanto que ha prograrnas

• do Govemo Federal e de alguns governos estaduais para a erradicaço do trabalho

infantil no setor). No caso especIfico da ACESITA, entendia que, quando da presença

dos catadores, talvez pudesse haver criancas ou adolescentes que acompanhavam

Os pals e acabavam trabaihando. Na medida em que a ACESITA proibiu a presença

desses catadores, não fol constatada durante a ação fiscal a presenca de criancas

ou adolescentes trabalhando.

•	
Indagado sobre a existéncia de mecanismos para a investigação de

•	
infantil ou adolescente nas carvoarias, o Sr.Marcelo informou que a DRT depende,

•	
inicialmente, de uma denüncia, que pode ser feita tanto pe!as entidades

•	
quanto por qualquer cidadão que constate essa situação. Mas não basta a DAT

•	 fiscalizar as empresas e autuá-las: é preciso uma polItica de complementação de

•	 renda das farnIlias dessas crianças e adolescentes, que depois das autuacäes

•	 acabam retornando ao trabalho porque o que recebem nesse tipo de trabalho

•	 fundamental na composição da renda familiar.

•	 Sra. Valéria Guerra Mendes, Subdelegada Regional do Trabalho em Betim,

•	 disse ter tido a irnpressão de que a ACESITA havia se esforçado - após

•	 entendimentos iniciais com a DRT - em melhorar especialmente as condiçöes

sanitárias e de conforto dos trabalhadores: construcoes novas, como refeitório e

• sanitários; transporte dos trabaihadores em ônibus, e não em meio a ferramentas (no

entanto, encontrararn alguns velculos - não em movimento durante ação fiscal - mas

que davam a entender estar sendo utilizados em algum momento, e que não

atendiam a algumas normas de seguranca). Par isso, as empreiteiras foram

notificadas a garantir urn transporte seguro.

Corn relação as diferenças entre as trabaihadores da ACESITA e os das

:	
empresas

- trabaihadores das terceirizadas nao tern o benefIcio do "transporte do

acidentado". Considerou que, do ponto de vista da sacide e da seguranca, esse é urn

benefIcio muito importante, uma vez que se trata de uma area rural onde podem

acontecer acidentes graves, como picadas de animals peconhentos, lesöes, cortes

•	
(trabaiham corn motossera, que é urn equipamento peigoso).

•

•
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- trabaihadores terceirizados também não teriam uniformes adequados, 0

também era considerado por ela coma urn item de seguranca (embora não constasse

na Norma Regulamentadora n9 6, que trata de EPI). Segundo ela, a norma permite

ac auditor fiscal acrescentar equipamentos ou vestirnentas que considera como EPI

para determinada função. A própria ACESITA assegura a uniforme a seus

trabaihadores diretos, por entender que ele é importante para o desenvolvimefltO da

atividade. Por isso, notificarnos as demais empresas que não o fomecern a fomecê-

los aos trabalhadores. Segundo ela, a uniforme e necessário sobretudo par ser urn

local corn Indice elevado de sujeira e de possibilidade de cortes e lesães por

equiparnentos, animals peçonhentos e outros corpos estranhos; além disso, o cancer

ocupacional mais comum no mundo é o cancer de pele, exatamente em decorréncia

desse tipo de trabalho sob a luz solar.

Corn relação a moradia, disse não ter encontrado problemas, já que as

trabalhadores nao residem no local - exceto as carbonizadores. Para eles, a condição

de moradia é adequada.

Sobre o fomecimento de água, considerou ser obrigacão da ernpresa

assegurar o suprimento de água potável em quantidade superior a 250 ml por hora

par homem (uso minima de 4 titros de água por dia). Embora ACESITA forneca a

recipiente aos trabalhadores, é importante que no local de trabalho haja urn sistema

de reposição de água, mesmo que os recipientes sejam trazidos cheios de casa. Em

alguns lugares havia água, mas eram pocos e nao tivemos condiçöes de verificar se

ela era potável. Não havia análise da potabilidade dessa água, e nós NAO pedimos.

Acho que e uma questão importante a ser meihorada na região. lndagada sabre a

capacidade dos recipientes fomecidos pela empresa, disse achar que a malona deles

tinha capacidade para 3 litros de agua. 0 grande problema é que essa água, ao

longo do dia, fica meio morna, o que causa náuseas.

Outra notificação a empresa fol relativa a necessidade de implementação,

pela ACESITA, de dois programas previstos na Iegislacão trabaihista, para melhoria

da condição de trabaiho e vigilância da saüde dos trabaihadores (Programa de

Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA - e a Programa de Controle Médlo de

Saüde Ocupacional - PCMSO). 0 PCMSO já teria sido iniciado pelas empreiteiras,

mas de forma irregular e nao periódica). Quanta a esse aspecto, relatou que uma das

empreiteiras teria sido autuada, par já ter sido notificada a respeito. (Cabe colocar

que a Acesita dá suporte as empreiteiras na implementacão desses programas,

tendo sido informado pelas empreiteiras que a ACESITA iria bancar o onus da

implementacão do PCMSO)



Outra notificação foi para que as empresas fizessem urn serviço

de prevencão de acidentes no trabalho rural e para que providenciassen

de comissão interna de prevencão de acidentes rurais.

Sobre suspeita dos sindicatos de que estaria havendo uma ligação não

recomendável entre Os auditores fiscais e a ACESITA, Dra. Valéria disse ser esse urn

grande equlvoco. Esse sena urn caso de corrupçao, a que, segundo ela, era

absolutamente infundado para o caso em questão. Dizia isso pela equipe, que

considerava particularmente competente.

Ao final da reunião, foram aprovados requerimentos de autoria do Deputado

Marcia Cunha: 0 primeiro solicitava que se convidassem as Srs. Adib Teymene,

Ramsés Regis Duarte, João Paulo Mendes de Almeida, Geraldo Cezário, Renato

César e a Sra. Jaqueline Borges Diniz. 0 segundo solicitava fossem convocados os

representantes legais das empresas Mannesmann, Companhia Agricola Florestal

_CAF- Suzano e Gerdau,; 0 terceiro requerimento solicitava a requisiçao das

filmagens e fotografias realizadas durante a auditoria realizada pelo Ministéiio do

Trabalho na area de atuação da Acesita Energética. Foi também aprovado

requerimento da Deputada Elbe Brandão, em que são convidados os representantes

legais do Ministérlo Püblico do Trabaiho e do Tribunal de Justiça do Trabalho, e

requerimento de realização de audiência püblica na regiao de Capelinha para se

discutir a situação dos trabalhadores terceirizados pela Acesita e par outras

empresas.

EXTRATO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS NA 5a REUNIAO

ORDINARIA DA CPI, REALIZADA EM 13.11.01

o Presidente abriu a reunião informando aos presentes que esta se destinava

a ouvir o Sr. Rubens Teodoro da Costa, Diretor Presidente da Acesita Energética.

Estavam presentes a reunião Os Deputados Adelmo Cameiro Leão, Dalmo

Ribeiro Silva, Fábio Avelar e Márcio Cunha.

o convidado iniciou sua fala mostrando slides e apresentando urn panorama

geral da companhia e do impacto de sua presenca na região do Vale do

Jequitinhonha. Apresentou urn estudo da situação social e econômica de seus

funcionários e dos benefIcios garantidos pela empresa. Acrescentou que esta não

tern empreiteiras e que os contratos que faz prolbem as empreiteiros de

subcontratarem, mas apenas na area de carvoejamento. Nas demais, como

•	 ......

•	 •..
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transporte de carvão ate as siderürgicas, transporte de pessoal, etc. não ha es;J

proibiçao.

o convidado rnostrou ainda diversos slides corn fotos das diversas etapas de

producão do carvão, enfatizandô que a maioria delas já está mecanizada. A

companhia utiliza 60% do carvão produzido para corisumo próprio e 40% são

verididos para terceiros.

Indagado sobre as relaçâes da companhia corn a comunidade, a convidado

apresentou diversas cartas e monçöes de apoio de Prefeituras e Câmaras Municipais

de cidades come Capelinha, Itarnarandiba e Turmalina, que reconhecem a

irnportância da empresa e elogiam sua atuação.

Em seguida, a Sr. Rubens inforrnou que a noticiário recentemente divulgado

pela mIdia sabre condiçöes de trabaiho nas carvoarias não se referia a areas da

empresa, esciarecendo que outras empresas também fazem esse trabaiho na região.

Como são areas vizinhas e nao ha cerca entre elas, possivelmente as rnatérias

jomalIsticas se confundirarn. Ele reconhece, entretanto, que as imagens mostradas

revelam condiçöes precárias de trabaiho, mas reafirmou que a companhia nao tern

responsabilidade sobre elas. Por isso, a empresa encerrou contratos de vendas de

resIduos para terceiros, pois São OS "residueiros" os que impãern piores condiçôes de

trabaiho aos seus empregados. Além disso, estipulou regras severas para o acesso

de pessoas da comunidade as areas onde se encontram os resIduos não utilizados,

que Ihes eram doados para gerar energia dornéstica.

Sobre as matérias veiculadas na imprensa e as inspeçöes realizadas pelo

Ministério do Trabalho, o convidado explicou que as areas mostradas não pertencem

A empresa e que ja havia provado isso ao Ministério do Trabaiho.

0 Sr. Rubens afirmou, em resposta a indagação do Deputado Marcia Cunha,

que nos limites da companhia nao ha trabaiho infantil e que isso provavelmente

ocorre apenas nas pequenas empresas e nos empreendimentos familiares.

Em seguida, o convidado esclareceu düvidas . dos Deputados sobre Os

trabaihos terceirizados, frisando que sua responsabilidade sobre as condiçöes de

trabaiho dos residueiros se resttingem aos limites geográficos da ernpresa. La dentro

todos são obrigados a usar equipamentos de seguranca e respeitar as normas

Depois que os empreiteiros saem da area da companhia e vao quelmar a madeira em

outros lugares, a empresa flO os fiscaliza mais, e nem poderia faze-b. Acrescentou

que a empresa sofre fiscalizacãés periódicas, tendo side feitas 30 nos 61timos 10

anos. Os problemas encontrados eram de natureza burocrática, relativos a falta de

documentos.



Sobre a questão dos empreiteiros, o convidado mostrou diversos

que comprovam as exigências de uso de equipamentos de segurança e a sua

entrega quando da contratação do serviço ou do empregado. Reafirmou que a

empresa fiscaliza permanentemente as empreiteiras seja em relação a legislação

trabalhista seja em relação a legislação tributária. Sobre a poiltica de benefIcios

destas, afirmou desconhecer, pois se trataria de uma ingeréncia em seus assuntos

privados.

0 Sr. Rubens, em resposta a questionamento sobre a legalidade da

terceinzação, ponderou que a questao é polêmica e so será resolvida nos tnbunais,

pois a Acesita considera que a produção de carvão é uma atividade-meio, sendo a

sua atividade-fim a produção de ago. Frisou, inclusive, que nao se trata de

arrendamento de areas, mas de uma prestação de servicos.

Respondendo a pergunta do Presidente da Comissão, o convidado explicou

que as condiçães de trabalho dos empregados das empreiteiras e dos empregados

da Acesita são iguais, mas os salários são diferentes. Segundo o convidado, os

empreiteiros ganham mais. Os benefIcios que a empresa concede aos seus

empregados, todavia, são melhores.

Finalizando a reunião, a Comissão aprovou requerimentos; o primeiro, de

autoria do Deputado Fábio Avelar, solicitava a intimacão dos responsáveis pelas

empresas prestadoras de serviço na area de carvão, conforme relação apresentada,

para prestarem esciarecimentos a Comissão; o segundo, do Deputado Márcio Cunha,

pede a realização de visita as areas da Acesita e de uma reunião da Comissão no

local.

EXTRATO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS NA 68 REUNIAO

ORDINARIA DA CPI, REALIZADA EM 20.11.01

0 Presidente abriu a reunião informando aos presentes que esta se destinava

a ouvir Os Srs. Antonio Miranda de Mendonça, Presidente do Tribunal Regional do

Trabalho - TRT - e Helson Vilela Nogueira, Procurador-Chefe do Ministério Püblico do

Trabalho, e a tratar de assuntos de interesse da Comissão.

Estavam presentes a reunião os Deputados Adelmo Cameiro Leão, Dalmo

Ribeiro Silva, Fábio Avelar, Elbe Brandão, Ermano Batista, Márcio Cunha e Márcio

Kangussu.

8
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A Sra. Elaine Noronha Nassif, Procuradora do Ministérlo Pblico do Trabaiho, zzp^)
representou o Sr. Helson Vilela Nogueira. Compareceu também o Sr. João César de

Freitas Pinheiro, representante do CREA-MG.

A Sra. Elaine Noronha Nassif iniciou sua fala fazendo alguns esciarecimentos

sobre a competitividade e a necessidade de redução de custos nas empresas.

Entretanto, não existe uma lei vedando a terceirizacão, mas a jurisprudência do TST

tern reiteradamente proibido essa terceirizacão.

Na area do carvoejamento, existe urn compromisso de diversas empresas

que, além de estabelecer condiçães minimas, determina que o trabaiho seja

terceirizado; as terceirizadoras deverão estender aos seus trabalhadores todas as

posiçöes dos acordos coletivos firmados corn a ernpresa tomadora. lnformou a

convidada que existe uma ação civil ptiblica contra a ACESITA e nove carvoarias da

região de Capelinha que pede exatarnente a cessação imediata das atividades

dessas terceirizadas ou terceirizadoras ou intermediadoras de mão-de-obra ou a

extensão de todas as condiçôes firmadas no acordos coletivos corn a ACES ITA aos

trabaihadores não contratados diretamente.

Isso porque, no caso das carvoarias, não se pode dizer que fomecer carvão

para a ACESITA abastecer seus fomos não e sua atividade-fim.

0 Ministério Piiblico do Trabaiho fiscaliza a aplicação da lei e entra em juizo

pedindo ao Judiciário que determine a conduta forçada daquele que e inadimplente

ou recalcitrante em relação ao cumprimento da lei.

Para a Sra. Elaine, o Ministérlo Pciblico não pode fixar norrnas de conduta.

São fixadas sempre pela lei. 0 Ministérlo Ptiblico não tern como intervir nos acordos

coletivos, exceto se houver cláusulas que devem ser anuladas. Nesse caso, o

Ministérlo Póblico entra corn uma ação anulatória perante o Judiciário. Como o poder

coercitivo é monopólio do Estado, o Ministérlo Püblico não tern como obrigar quem

quer que seja a fazer alguma coisa, a não ser por melo do Judiciário. A diferença

entre o Ministério do Trabaiho e o Ministério Püblico é essa: o Ministério do Trabaiho,

como orgão do Poder Executivo, atua administrativamente. As suas multas são

administrativas. 0 Ministério Piblico tern, digamos, uma procuração da sociedade,

por meio da Constituição Federal, para ingressar em juizo, em nome dessa

sociedade, sem a necessidade de ter urna procuração. 0 Ministério Püblico pode

firmar jurisprudéncia? Não. Pode firmar normas de conduta? Não. Ele é urn advogado

da sociedade, entra em juízo e pede sempre que julgar necessário.

0 Ministérlo Püblico, ao invés de solicitar ao Juiz que determine que urna

empresa faça "a", "b", "C" e "d", procura a empresa, propondo que ela firme urn termo

I 1w
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Saóde da Confederacão Nacional dos Trabaihadores no Setor Mineral: que sej/d

convocados, para prestarern esclarecimentos o Sr. Jacinto Roque Santos,

do Sindicato dos Trabaihadores nas lndüstrias de Extração de Madeira e Lenha, de

Itarnarandiba e Turmalina; e o Sr. Gabriel de Fatima Santos, ex-Presidente do

Sindicato dos Trabaihadores nas lndcistrias de Extração de Madeira e Lenha de

Itamarandiba e Turmalina.

EXTRATO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS NA 8a REUNIAO

ORDINARIA DA CPI, REALIZADA EM 04.12.01

o Presidente abriu a reunião informando aos presentes que esta se destinava

a ouvir os Srs. Adib Teymene, Ramsés Regis Duarte e João Paulo Mendes de

Almeida, lotados na Delegacia Regional do Trabaiho - DRT - de Teófilo Otôni;

Geraldo Cezário Jónior, da DRT de Curvelo; Renato César da Silva, da DIRT de Sete

Lagoas; e Jaqueline Borges Diniz, da DRT de Conseiheiro Lafaiete; e tratar de

assuntos de interesse da Comissão.

Compareceram Os Srs. Adib Teymene, Ramsés Regis Duarte, João Paulo

Mendes de Almeida, Geraldo Cezário Jánior, Renato César da Silva e Jaqueline

Borges Diniz, Auditores Fiscais do Trabalho.

Estavarn presentes a reunião Os Deputados Adelmo Cameiro Leão, Fábio

Avelar, Dalmo Ribeiro Silva, Elbe Brandão e Márcio Cunha.

o Sr. Adib Teymene iniciou sua fala dizendo que sua função era fiscalizar a

area trabaihista. Ele fiscalizou a parte documental das empresas que estão sendo

investigadas, mas não encoritrou irregularidades.

o Sr. Ramsés Regis Duarte acrescentou que trabalha nos vales do

Jequitinhonha, do Mucuri e do São Mateus, fiscalizando praticamente toda a area de

seguranca do trabalho na indástria extrativa, na mineracão, nas lavouras de café.

Convocados para fiscalizar as carvoarias localizadas na região de Capelinha,

levantaram todas as possIveis irregularidades que poderiarn existir na area de

carvoejamento. Constataram que as empreiteiras da ACESITA tinharn condiçöes

satisfatórias de seguranca.

Na area de mineração existe urn problema sério, ou seja, a poeira,

principalmente na extração de granito, devido as grandes dificuldades para umidificar

o processo. Estão tendo problemas para impternentar esse tipo de controle. A

altemativa mais adequada seria a autornatizacãO do processo, por rneio de máquinas



corn cabines climatizadas, o que poderia etirninar a poeira, ou seja, a sIlica. 	 Ita'

medida seria a unificacao dos marteletes pneumáticos. Segundo os trabalhadore

estão encontrando dificuldades, pois as rochas são muito Ingremes.

0 Sr. João Paulo Mendes de Almeida, lotado na Subdelegacia de Teófilo

Otôni, é da area trabaihista, diz que não encontrou nenhuma irregularidade relativa

as empresas terceirizadas. Estava tudo regular - nenhum empregado sern registro,

fundo de garantia em dia, jornada devidamente correta no decorrer desse

procedimento fiscal. Não foi lavrado nenhum auto de infração.

lie 0 Sr. Geraldo Cezário Junior é medico lotado na Subdelegacia de Trabaihado

de Curvelo desde 1984. Sua area de atuação é uma regional corn 32 cidades,

fiscalizando prncipalmente carvoarias e extração e beneficiamento de ardOsia. São

empresas pequenas na area de ardósia. As malores empresas são da area de

carvoejamento. Ao longo do tempo tern visto que a coisa tern meihorado, mas é urn

processo lento.

Ainda existe urna grande diferença entre o empregado terceirizado e o

empregado próprio das grandes empresas. Não que nao tenham equipamento de

segurança, que nao estejarn registrados, mas ainda vernos uma grande diferença na

•	
qualidade do material empregado e no nIvel salarial. De modo geral, tern rnelhorado.

• Não se pode generalizar e falar que está born. Pode-se ir a várias empresas e

estar tudo certinho, mas, de uma hora para outra, aparecer uma empresa que coloca

o funcionário dentro de uma barraca de Iona corn 1,5m de altura, corn 20 pessoas em

Iurn lugar em que cabern 5, que não fornece nada, que não registra carteira. Hoje a

•0

	

	 maioria das empresas que visita tern todos os funcionários registrados, corn a

fomecimento correto dos equipamentos de uma forma geral. Nessas ernpresas esta

1	 tudo certo, mas sempre surgem empresas novas, rnenores, que ainda tern situaçöes

•	 de trabalho penoso ou quase escravo.

Sempre que visita casos como esse, faz relatórios que são endereçados a 3

•	 Procuradoria Regional do Trabaiho. Faz o levantarnento de tudo que foi encontrado,

faz os autos que acha que devem serfeitos e urn relatOrio.

0 Sr. Renato César da Silva é Auditor Fisca ' Trabaiho e engenheiro, lotado

na Subdelegacia de Sete Lagoas. As carvoarias na sua região estão localizadas mais

em Paraopeba, Caeté e Cordisburgo. A atividade de carvoejamento na Subdelegacia

de Curvelo é mais significativa que em Sete Lagoas.

Antigamente o simples fomecirnento de EPI era urna coisa difIcil. Hoje, muitas

dessas açães ja viraram rotina. Nas grandes ernpresas houve uma meihora muito

•
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filosofiaacentuada Consegue-se resolver questães corn a simples notificaçãO A

Mirusterlo do Trabaiho e que nao se notifique aquilo que ja foi notificado.

•	
E feito urn trabaiho de conscientizacãO, alertando as empresas contra o

•	
trabaiho infantil, que praticamente fol banido. Não tern tido notIcias, nas

•	 inspeçöes, de algum caso.

•	
Na indtistria extrativa mineral, as grandes cimenteiras são mais bern-

•	 estruturadas, e tudo que é solicitado é feito

•	
A Sra. Jaqueline Borges 0mhz trabalha na sessão de relaçães do trabalho, em

•	 Conselheiro Lafahete. A atividade econômiCa principal da região e a extração de

•	 carvão vegetal e de ardósia. A questão rnaior é que durante todos esses anos

•	 I	 deparou corn grandes empresaS que tinham empregados próprios. Corn o passar do

•	 tempo e corn a rnodificaçãO no mundo do trabaiho, elas foram terceirizando, ou seja,

•	 foram entregando parte de suas atividades para empresas menores. As vezes, essas

•	 tercehrizacöeS eram Ilcitas, elas trabaihavam nas atividades-meio, como

•	 transporte e, no caso do carvoejamentO, o combate a formiga. Mas o que se

:	

ultimamente é que essas grandes empresas estão terceirizando atividades-fim,

seja, atividades que existem no contrato social. Então, muitos dos direitos socials

que esses empregados primeiros possuem os outros não possuem. Salários

•	
diferentes corn pessoas exercendo as mesmas funçöes. Isso tern preocupado muito o

Ministerio do Trabaiho, dentro da sua missão que e promover a justiça social Tern-se

combatido essa terceizacãO, tida como ilIcita.

•

	

	
0 Ministério do Trabaiho tern urn grupo especial de combate ao trabaiho

infantil, o Jequitiba, que tern atuação em todo o Estado. Em cada subdelegacia existe

-	 urn representante do Jequitiba. Sernpre que se encontram trabalhadoreS infantis,

•	
menores de 14 anos, mnfomia-se, através de anexo, a Belo Horizonte, ao DIRT, e ao

•	
PETI, que é o Programa de ReeducacãO do Trabalho Infantil. Esse programa,

•	
juntamente corn outros programaS do Govemo Federal, val tentando tirar essa

•	
criança do trabaiho para colocá-la na escola. Quanto mais pobre a região,

•	 trabaiho infantil

•	
0 que coloca as criancas nas was são os baixos salários pagos aos pals

•	 dessas criancas, na opinião da depoente.

•	 Nas empresas organizadas, que tern CGC e sede própria, em geral o

•	 infantil nao existe. Na area rural, algumas vezes, numa coiheita de café numa região

•	 tica e próspera, onde existe demanda de mão-de-obra, encontra-se

•	 infantil junto corn o adulto, porque precisam de gente para colher o café, senão cai do

S.:	 e.
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o Sr. João Paulo Mendes de Almeida, respondendo a Deputada

Brandão, informou que o Ministérlo do Trabalho tern uma posição muito clara corn"

relação a terceirizacão da atividade-fim. Em relacao ao âmbito administrativo, tern-se

a orientação de que nao se pode terceirizar atividade-fim. E uma questão complexa,

que está sendo discutida a toda hora.

o depoente contou ainda que, durante a açao fiscal na Acesita os atributos

"registro" e "FGTS" estavam regulares, inclusive quanto as terceirizadas.

A onentação administrativa se basela em normas legais. Na sua opinião, seria

ate urn absurdo admitir que o Ministéno Pciblico baixasse ordens manifestamente

ilegais.

Corn referenda A diferença básica na questão cia Acesita Energética, os seus

trabalhadores estavam em condiçöes regulares. 0 grande problema que o Ministérlo

do Trabalho achou foi que vários benefIcios que eram dados aos empregados da

ACESITA nao eram estendidos aos terceirizados.

A CLT nao exige isso, mas exige que o tratamento seja isonôrnico para

furiçães iguais. Isso é urn direito constitucional.

Quanto ao INSS, não sabe porque não é da sua competência fiscalizar. 0

recolhimento da contribuição previdenciária näo é cia competéncia do Ministério do

Trabalho. A própria empresa Acesita Energética mantérn uma auditoria permanente,

porque ela nao paga se nao houver comprovação de que está em dia.

o Sr. Ramsés Regis Duarte reiterou que, nas fiscalizaçöes atuais nao tern

encontrado irregulariddes na Acesita. Todas as fiscalizaçães são feitas sem prévio

conhecimento das empresas.

o Sr. Geraldo Cezáno Junior, respondendo a pergunta formulada pelo

Deputado Doutor Viana, esclareceu que aconteceu urn acidente corn transporte de

trabalhadores em camirthöes. Foram 11 vItimas de morte. Urn caminhão bateu corn o

outro. Esse caminhão transportava em tomo de 25 trabalhadores, sendo que 9

morreram de imediato no acidente e os outros no hospital.

A tomadora de servicos era a COCISA. Trata-se de acidente de trabalho,

porque e no trajeto do trabaihador para a casa. 0 registro estava certo e o FGTS

estava recolhido. 0 transporte em caminhão era autorizado pelo DER. Verificamos

que existe urn processo na Procuradoria da RepUblica em relação a esse acidente.

Acrescentou que nao concorda corn a licença dada pelo DER para transporte

em caminhôes, mas que existia urn seguro de vida para as pessoas transportadas

por esse caminhão. Fiscalizou-se toda a situação dessa empresa A empresa, apesar

de terceRizada, estava correta em todos os sentidos.



A Deputada Elbe Brandão indagou se o depoente tern conhecimento

Ministérlo do Trabaiho já ter tentado algurn tipo de diálogo corn o DER, para qu

não autorizasse o transporte em caminhães. 0 Sr. Geraldo disse que não.

Sobre o ajuste a ser feito corn a Acesita, o Sr. Ramsés Regis Duarte informou

que a questão fol discutida. Segundo a direçAo da empresa, eles nao tinharn

competência, naquele momento, de fazer tal ajuste porque isso dependeria dos

Diretores, etc. Teria de haver uma reunião corn a diretoria da empresa para ver se

esse ajuste setia estendido aos empreiteiros. Então, nao foi feito no rnomento.Se

esse ajuste foi feito aqui em Belo Horizonte, não tern conhecimento.

o Sr. Geraldo Cezáno Junior explicou que existern várias formas de

terceirização. Existem empresas grandes e boas, empresas menores, empresas

piores. E muito difIcil dizer se uma coisa está certa ou errada, dentro de uma garna

tao grande de empresas e de atividades. Então, o que acontece é que uma empresa

pode estar trabalhando dentro da lei, ter o certificado de aprovação do Ministério do

Trabalho e suas condiçães serem piores. Quando isso acontece, eles autuam.

Não se pode simplesmente chegar Id e autuar todas as empresas e demitir

todo mundo. Não é "pao, pao; queijo, queijo". Tern-se que trabaihar de forma

racional e ver o que e born para aquela região. La existe muito desemprego, e não se

pode simplesmente chegar, lavrar todos os autos possIveis e fechar a empresa. Não

é assim que a coisa funciona.

A Sra. Jaqueline Borges Diniz inforrnou que tern constatado e feito constar

nos relatórios e que os empregados das terceirizadas recebem salários menores do

que os da empresa principal

o Sr. João Paulo Mendes inforrnou que o planejarnento das açöes fiscais de

cada subdelegacia e feito no ano anterior. Estabelecem atividades econôrnicas e o

que tern que ser fiscalizado rotineirarnente. Esse planejamento rotineiro abrange

diversas categorias de cada região. Existem tarnbém outras fiscalizaçôes, chamadas

de especiais, que decorrem de uma motivação irnediata, como é o caso de urna

denincia. Foi o que ocorreu especificamente corn a Acesita Energética. Primeiro, fol

feito urn ràstreamento para localizar onde estavam as carvoarias. Ele ate consta no

relatório. As carvoarias não ficam sempre no mesmo lugar.

E normal que se tente urn consenso que ira redundar em benefIcio para 0

trabaihador, acrescentou. Diante da insinuacäo da entidade sindical, talvez algum

Deputado pudesse perguntar aos sindicalistas quantas fiscalizaçöes especiais eles

solicitaram ao Ministério do Trabalho, por que isso apareceu agora, argumentou 0

depoente. E papel do sindicato defender os seus sindicalizados. Quantas
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fiscalizaçães eles solicitaram a Subdelegacia de Teófilo Otôni ou a DRT em Minas

Gerais? Ou essa situação sO foi constatada agora? 0 próprio livro de inspeção do

trabalho do Ministério consigna todas as visitas.

Quando se notifica previamente uma empresa, naquele perlodo que a lei

faculta, de dois dias a oito dias, ela tern esse direito de regularizar situacöes

eventualmente ilIcitas.

o Deputado Fábio Avelar ponderou que se a visita já é esperada, por

exemplo, uma empresa que trabalha corn funcionários sem carteira, se já esta

esperando essa acao fiscal, pode afastar esse funcionários nesse perlodo.

o Sr. João Paulo respondeu que as açôes nao são esperadas. Isso e

diferente de urn caso em que especIfico em que houve negociação entre entidades

sindicais, entidade patronal e a empresa.

A Sra. Jaqueline Borges Diniz defendeu que não existe no Regulamento de

lnspeção do Trabaiho - AlT - nenhurna modalidade de inspecão de avisar as

empresas previamente. Obviamente, o que o Procurador poderia dizer é como esses

procedimentos foram feitos anteriormente nessa empresa, audiências püblicas, etc.

Era de se esperar que ela tomasse alguma atitude para regularizar a situação. E
claro que o panorama anterior a essas açöes era urn e, no momento da ação fiscal,

outro.

0 Sr. João Paulo Mendes de Almeida reiterou que a terceirização e ilIcita

diante da orientação do Ministérlo do Trabalho.

A Sra. Jaqueline Borges acrescentou que assim que verificam que a

terceirização está fora dos contomos legais, fazem a autuação dentro da lei ou

pedem que a empresa legalize a sua situação. Em alguns casos, a empresa verifica

que está agindo de maneira incorreta e registra Os empregados.

A Deputada Elbe Brandão lembrou que o transporte nao pode ser feito por

caminhão, mas que o DER autoriza esse transporte especIfico de passageiros. Se o

DER faz isso, como o Ministério pode autuar uma empresa com o mesmo problema?

O Sr. Ramsés Regis esclareceu que ha urn conflito nesse ponto porque a

norma fala que o transporte pode ser feito por caminhão, desde que se adapte a

esse tipo. Teria de ser corn cinto de segurança, bancos acoichoados, cobertura

rIgida, etc. Se a empresa colocar o caminhão nessas condiçôes, ele aceita. Se o DER

dá o certificado para seus caminhães sem essas condiçöes, ele não aceita..

A norma fala que, para segurança de transporte de trabalhadores, o

caminhão deverá ser adaptado, para que não haja o menor risco para eles.
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Sobre a água utilizada pelos trabalhadores, o Sr. Ramsés Regis Duarte disse ' 	 31
que, segundo todos os trabaihadores, a água utilizada era trazida de casa.

Tomam o cuidado de entrevistar o empregado sem a presenca do chefe

imediato, para que nao fique constrangido. Ha uma preocupacãO de não expor o

empregado por motivos óbvios.

o Presidente perguntou se o carvoejamentO é uma atividade-fim no conceito

do Ministérlo do Trabalho e o Sr. Ramsés Regis Duarte disse que sim. E concordou

que havia acordo trabaihista entre a Acesita e o sindicato, ou seja, havia convenção

cotetiva, que estabelecia que a terceirizacãO nao poderia ocorrer.

o Presidente perguntoU então se essa convencão coletiva não seria extensiva

a todos os trabaihadoreS da ACESITA, ou seja, o Ministérlo do Trabaiho entende que

todos os que trabaiham para a ACESITA no processo de carvoejamefltO estariam

protegidos pela convencãO coletiva.

o Sr. João Paulo Mendes de Almeida respondeu que processo de fiscalizacãO

trabalhou exatamente pela extensão dos benefIcios, antes de se discutir a

terceirizacão. Mas, considerando-se o princIpio institucional da isonomia, a

convencão coletiva do sindicato e o fato de o carvoejamento ser uma atividade-fim,

concordou que caberia ao Miriistério exigir o cumprimento dessas normas para o

conjunto dos trabaihadores, terceirizados ou näo. Ha planejamentoS rotineiros e

planejamentoS especiais que certamente serão levados a efeito rapidamente.

o Sr. Ramsés Regis Duarte informou que toi feita uma notificacao-PadrãO na

Acesita. A notificação serve como documento para fundamentar o auto de infração,

se porventura houver alguma. Quanto a existéncia de abrigos, informou que a 	 H

empresa foi notificada, assim como em relação ao funcionamentO do serviço

especializado em protecão de acidentes do trabaiho e a comissão intema de

prevencãO de acidentes - CIPA - do trabaiho rural.

Acrescentou que não é praxe o Ministério convidar um representante do

sindicato para acompanhá-lo no processo de fiscalização, porque não podem exigir

da empresa a entrada de terceiros. A sua entrada é facultada por lei. Quando a dos

sindicalistas, talvez possa constar na convenção coletiva. Mas não ye nenhum

problema em que sindicalistas os acompanhem.

Quanto ao fato de a imprensa acompanhar esse tipo de fiscalizacão, fisou

que essa foi sua primeira experiência.

Antes de encerrar a reunião, a Comissão aprovou os seguinteS requerimentOs

que seja agilizado o cumprimentO do requerimento do Deputado Márcio Cunha

aprovado em 6/11/2001, na 
40 Reunião Ordinária da CPI, acrescentando a CENIBRA
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Matos afirmou haver ernpresas terceirizadas que trabalham nas atividade

da industria em Araxa, situaçao em desacordo corn a Lei. Segundo ele, o Deput&..'

Antonio Andrada é terceirizante na empresa Fosfértil.

A Fosfértil, esclareceu o convidado, é uma empresa privada que Ia foi estatal

e mista. Quando a empresa foi privatizada, contava corn cerca de mil trabaihadores.

Hoje conta corn cerca de 450 e 80% deles são terceirizados. Para Matos, a empresa

terceirizada se apropria da riqueza do municIpio e a encarninha para outro, sem se

preocupar em devolver aos trabalhadores o que Ihes é de direito.

A situação da Bunge Fertilizantes - comparihia argentina associada a

consórcio americano e belga - foi citada pelo convidado como exemplo de

terceirizacão. A empresa é de mineração, mas hoje são empresas de transporte, de

construção civil, de metalürgica, que realizarn essa atividade para ela.

Matos disse que trabaihadores que prestarn serviços para terceiros ficam

impossibilitados de requerer qualquer benefIcio na justiça. As empresas não

perrnitem que eles voltem a trabathar nelas, o que é contra a Lei.

Os trabaihadores são prejudicados, por exernplo, no que diz respeito a

aposentadoria. Por se tratar de atividade insalubre, a mineração requer menor tempo

de serviço para esse benefIcio. Entretanto, quando as empresas terceirizadas saem

da érea gerairnente estão falidas e na maiona das vezes não fazem arrecadação do

INSS, nern providenciam a documentação necessária para o trabalhador requerer

aposentadoria. Quando as empresas terceirizadas falem, Os trabathadores tentarn

voltar as terceirizadoras, e para isso abrem mao de direitos como rnulta de fundo de

garantia e 13Q salário.

Acatando o pedido do Presidente da Comissão, Deputado Adelmo Cameiro

Ledo, o sindicalista disse que encaminharia urn relatório detalhado a respeito do

quadro descrito. Ele ainda afirmou que o sindicato via corn reserva a atuação do

Delegado do Trabaiho Wellington Gala, por acreditar haver conivëncia entre ele e as

grandes empresas, urna vez que ele orientaria os fiscais a não fazer notificaçOes a

elas, nem acioná-las. Esclareceu, indagado pela Deputada Elbe Brandão, que

Wellington Gaia foi nomeado para a Delegacia do Trabalho por politicos

comprometidos corn as ernpresas. A ligação poderia ser inferida pelo fato de

Wellington Gaia pertencer ao Partido Progressista Brasileiro, assim como o Ministro

do Trabalho de então.

0 Sr. Vicente de Paula Rezende afirmou haver 25 anos que trabalhava na

Bunge Fertilizantes S.A. Disse que as ernpresas mineradoras burlam a lei em relação

a segurança e medicina do trabalho. Citou o caso do medico trabalhista Jadir de
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Moura, que trabaihava na Fosfértil e costumava conceder laudos de aptidão para "

trabaiho a trabaihadores corn sénos problemas de saüde, e o caso do medico Hugo

Franca, afastado de outra empresa que nao reconheciam doencas profissionais.

Rezende disse ainda que são encobertos casos de pneumoconiose,

(patologia devida a inalação da poeira mineral nas empresas), doenças ocupacionais

e acidentes graves, corn rnutilaçôes e mortes. Isso é feito pelo encaminhamento do

CAT a sindicatos de outras regiães, pois, dessa forma, Os acidentes não são

computados nas estatIsticas da região, e os niimeros são ocultados do sindicato.

No inicio da reunião, a comissão aprovou o requerimento de ouvir Os dois

sindicalistas que prestaram Os depoirnentos.

Ao final, foi aprovado requerimento de que fossem encaminhados otIcios as

empresas Fertilizantes Fostatados S/A - Fast értil, e Bunge Fertilizantes S/A, sediadas

em Araxá, MG, solicitando-Ihes seguintes informacães: relação das empreiteiras que

lhes prestam servico, indicando as areas de atuação de cada uma delas, relação de

empregados, respectivas funçöes e salários, area de atuação, relação dos

empregados contratados diretamente, corn suas respectivas funçOes e salários, e Os

profissionais da area de saüde contratados por elas, corn nome, CAM e qualificação.

Foi também aprovada a realização de uma audiëncia pUblica em Araxá.

EXTRATO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS NA 148 REUNIAO

ORDINARIA DA COMISSAO DA CPI DAS CARVOARIAS, REAUZADA EM

9.4.02

0 Presidente abriu a reunião informando aos presentes que se destinava a

ouvir depoimentos dos Srs. Vicente Magalhães de Matos e Vicente de Paula

Rezende, Presidente e Secretário de Relaçôes de Trabaiho, Sade e Segurança do

Sindicato dos Trabaihadores nas lndüstrias da Extração de Metais Básicos e de

Minerais Não Metálicos de Araxá, respectivamente; Nadim Abdanur Junior, Gerente

Industrial da Fertilizantes Fosfatados S/A - FOSFERTIL; e Vicente Humberto Lobo

Cruz, Diretor Industrial, Diretor Industria da Bunge Fertilizantes S/A; além de tratar de

assuntos de interesse da Cornissão.

Estavam presentes a reunião Os Deputados Adelmo Cameiro Le go, Deputada

Elbe Brandão, Deputado Marcia Cunha Deputado Dalmo Ribeiro Silva, Deputado

Marco Regis, Deputado Paulo Piau, e as convidados Margarida Barreto Alrneida de

Campos, Adriana Augusta de Moura Souza, Püblio Emilio Rocha, Nadim Abdanur
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JiThior, Luiz Porta Nova Sanches, Nardival Sebastião da Silva, Paulo César 	 J
Fonseca Glielmo, Vicente Magalhães de Matos, Vicente de Paula Resende, José Luiz

Dias Campos, Vicente Humnerto Lobo Cruz, Jadir Moura.

A Sra. Margarida Barreto Almeida de Campos, Delegada-Substituta da DRT-

MG entregou o relatório da auditoria realizada pelo Ministérlo do Trabalho em

diversas regiäes do estado para apuração de irregularidades cometidas em

cavoarias, bern como uma sIntese do encaminhamento oficial.. Disse que a

fiscalização havia 6 meses que fora planejada, mas que se realizou de fato no

perIodo de 11 a 23 de marco. Segundo a delegada, o nümero de empreiteiras

atingidas extrapoiou 200. Pela irregularidade principal encontrada, a terceirização

ilIcita, 42 grandes empresas foram autuadas. Essas empresas, disse a Sra.

Margarida, transferem para empresas terceiras de muito menor capacidade

econômica a obrigaçao de registrar e garantir Os direitos trabalhistas. A delegada

conciuiu que tal prática vem degradando as relaçôes de trabaiho.

A Sra. Adriana Augusta de Moura Souza, do Ministéno Ptbiico, afirmou que o

órgao ja tinha conhecimento das terceinzaçöes iiegais por causa do processo da

ACESITA. Como acredita haver urn padrão de comportamento nas empresas

sidenirgicas para a carvoaria, o Ministérlo Püblico resolver fazer urn piano de ação e

direcionar o trabalho para fiscalizacao dessas empresas. A Sra. Adriana afirmou que

o órgão trabaiha afinado corn o Ministério do Trabalho e que seriam instaurados

inquéritos a partir da leitura prévia da documentação recebida.

0 Sr. Piblio Emilio Rocha, advogado da FOSFERTIL coordenou as

apresentaçães dos funcionáros da empresa. 0 depoimento inicial foi do Dr. Nadim

Abdanur Jinior, Diretor Industrial. Primeiramente, ele arrolou as areas de atuação da

FOSFERTIL 0 grupo produz matérias-prirnas para a indüstria quImica, fertilizantes,

elementos para a producao de fertilizantes e presta serviços por meio do terminal

rnarItimo de sua propriedade, utilizado para movimentação e armazenagem de

cargas da empresa e de terceiros. Em seguida, o Dr. Nadim descreveu o complexo

de mineraçao de Tapira. 0 convidado ressaltou que todos os programas da empresa

se alicerçam na busca continua de qualidade.

Citou alguns nümeros a respeito da empresa: após a privatização, o

investimento aplicado em proteção ambiental, segurança, sacide ocupacional e

melhoria das instaiaçôes industriais é da ordem de US$500.000.000,00. No ano de

2001 foram pagos R$124.600.000,00 em impostos e contribuiçöes.

1.
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o Dr. Luiz Poa Nova Sanches, funcionário da FOSFERTIL apresentou os

programas de meihoria de qualidade implementados na empresa. Os programas

descntos diziam respeito a saüde, seguranca e preservação ambiental.

o Dr. Nardival Sebastião da Silva, funcionário da FOSFERTIL, apresentou

corno são conduzidas as contrataçães na empresa. Afirmou que antes mesmo de

convidar as empresas a participar do processo de tomada de preços, a FOSFERTIL

exige que comprovem sua capacitação jurIdica, financeira e técnica.

o convidado exernplificou o tipo de documentos exigido pela FOSFERTIL para

contratação de empresas: cópia autenticada do contrato social previdenciário para

comprovar sua especializacão em determinada atividade; ficha de breve relato;

certidão negativa de tributos municipais, estaduais e federais; certidão negativa de

anuidade perante o Fundo de Garantia e o INSS.

A empresa contratada, disse Dr. Nardival, é então acompanhada e fiscalizada

no exercIcio de suas funçOes. E obrigada contratualmente a apresentar o

comprovante dos recoihimentos dos encargos dos trabaihadores que all prestam

serviços e a fomecer equipamentos de proteção individuais, sem cobrar por isso.

Também e obrigada a treinar Os trabaihadores a tornar medidas de seguranca no

trabaiho que executam. Tern que fomecer alimentação e transporte aos seus

trabaihadores de urna forma digna. Além disso, tern que apresentar comprovação de

registro dos empregados nos aspectos relacionados aos encargos trabalhistas,

sociais e previdenciários. A contratação de empregados por parte da empresa

contratada e feita as suas expensas e sob sua exclusiva responsabilidade, :rn

cumprlmento mensal dos requisitos de segurança, assistência médica e hospitalar.

Quando a empresa contratada não apresenta a comprovação do adirnplemento de

suas obrigaçöes trabaihistas, a FOSFERTIL retém o pagamento dos serviços

efetuados. Caso algurn acidente aconteça, é obrigação da empresa contratada

apurar os fatos e elaborar relatOrio (CAT) para a FOSFERTIL verificar. 0 convidado

ainda afirrnou que a empresa contratada tern que cumpir corn todas as exigências

relativas ao melo ambiente.

0 Dr. Nardival ressaltou o cuidado da FOSFERTIL corn Os direitos e

interesses dos trabalhadores. Ele citou como exemplo disso a obrigatorledade da

contratada de efetuar urn seguro-garantia para assegurar a FOSFERTIL em caso de

inadimplemento contratual. A FOSFERTIL ainda exige que as empresas designem

urn preposto, responsável pela coordenação e gerenciamento dos serviços da

ernpresa. 0 princIpio é que empresas especializadas tern que dispor de profissionais

cornpetentes para executar a taréfa para que foram contratadas.
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o convidado concluiu sua exposiçao dizendo que, se a contratada descumprir

os termos do contrato, a FOSFERTIL pode rescindi-lo.

o Dr. Paulo César da Fonseca Gliemo, medico do trabalho, é responsável

pela coordenação corporativa da atividade de Medicina Ocupacional da FOSFERTIL.

Ele relatou que, além de observar as normas regulamentadoras do Ministérlo do

Trabaiho, Os contratos da FOSFERTIL contêm urn documento de 13 páginas sobre

normas de Medicina Ocupacional para a contratada.

Segundo o convidado, para a FOSFERTIL não importa para quem esteja

trabalhando o empregado que se expOe aos riscos ambientais nas instalaçães da

empresa. Todo trabaihador deve ser protegido. A proteção se estenderia, então, a

trabalhadores das empresas contratadas. Se eles estão sujeitos aos mesmos riscos

ocupacionais dos empregados da FOSFERTIL, devem ter o mesmo direito de

acompanhamento e submeter-se aos mesmos exarnes medicos. A contratada,

finalizou o medico, antes de colocar os trabaihadores a servico da FOSFERTIL, deve

apresentar 0 programa de controle medico de saüde ocupacional, para que seja

verificado pelo serviço medico da empresa.

o Dr. Ptbtio EmIlio Rocha finalizou a exposição dos funcionários da

FOSFERTIL dizendo que a doutrina e a jutisprudência nacionais ainda estão se

formando no que tange a terceirização. Citou trechos da cartliha do Ministérlo do

Trabalho sobre o assunto para cornprovar a sua complexidade.. Segundo o

advogado, a atividade é Ilcita no direito brasileiro, mas a falta de Iegislacao federal a

respeito abriu espaço para o TST emitir o enunciado nO 331, que diz ser irregular a

terceirizacão.

o convidado disse que näo ha consenso sobre os conceitos de atividade-meio

e atividade-fim, e que, portanto, algumas atividades-fim poderiam ser terceirizadas.

Citou o exemplo de montadoras de automóveis, em que toda a atividade e realizada

por parcerias terceirizadas. Diante desse fato, o Dr. Ptblio então argumentou que a

unidade de Tapira, por ser produtora de insumo intermediário, poderia ter suas

atividades integralmente terceirizadas. Finalmente, discorreu sobre a colaboração

que a CPI poderia dar se enviasse o relatório a legisladores federals.

o Sr. Vicente Magalhães de Matos, empregado da FOSFERTIL e Presidente

do Sindicato dos Trabaihadores da Extrativa Mineral de Araxá, disse ter constatado a

pequenez do sindicato e da ação dos trabalhadores na extrativa mineral de Tapira ao

ouvir a explanaçao feita pelos diretores da empresa. Afirmou também que, a despeito

do advogado da FOSFERTIL ter dito respeitar Os trabaihos da CPI, a empresa



continua insistindo na prática da terceinzação, mesmo corn todas as irregularidades e

ilegalidades encontradas na fiscalização a que foi submetida.

o sindicalista criticou o fato de o advogado fundamentar-se na cartliha do

Ministério do Trabaiho para discorrer sobre a tercerização, uma vez que o próprio

Ministérlo do Trabaiho elaborou relatórios contundentes a respeito das irregularidades

na empresa. Ele também criticou o fato de urn dos diretores ter mencionado

investimentos da empresa e impostos pagos, mas nao ter dito nada a respeito dos

lucros auferidos. Segundo o Sr. Vicente de Matos, Os lucros são da ordem de

R$136.000.000,00 no ano de 2002, e desde a pnvatização se mantêrn constantes.

A respeito da monitoração dos contratos, o sindicalista contestou o controle

que a FOSFERTIL afirma ter sobre as empresas contratadas citando o exemplo de

trés delas.

A São Simão, conta o Sr. Vicente, quebrou, fallu e deixou os trabaihadores

sem receber benefIcios como fundo de garantia e outros. A FOSFERTIL reteve uma

pequena parcela da empresa e acertou corn os trabaihadores, sem pagar aviso

prévio, fundo de garantia e recoihimento do INSS. Por isso aqueles trabaihadores

tern hoje dificuldade para requerer qualquer benefIcio no INSS.

o segundo exemplo que o convidado citou foi a da PAREX. Os pagamentos

são efetuados ate a quinto dia i:itil do més e a empresa atrasara o pagamento ate

aquele momento (ern 9/4/02). Além disso, urn trabaihador dessa mesma empresa

ainda não tinha recebido as foihas de aviso de AM, do dia 21 de marco, para sacar o

fundo de garantia.

Por tim, o Sr. Vicente Matos citou o caso da SP. A empresa saiu de urn

contrato corn a FOSFERTIL, que reteve o dinheiro para pagar aos trabaihadores.

Todos eles perderam a multa do fundo de garantia, pois a FOSFERTIL não deixaria

aqueles que a recebessem trabaihar na ernpresa que substituiu a SP.

Segundo o sindicalista, se Os ernpregados de empresas terceirizadas nem

entram para estatIsticas quando ocorrern acidentes de trabaiho, muito menos

recebem benefIcios. Não ha assistência odontológica, assistência médica, seguro de

vida e outros benefIcios previstos pelos acordos coletivos no mesmo nIvel da

FOSFERTIL Quando concedem algum benefIcio, ele é baixo. Exemplificou corn a

seguro de vida que, de tao pequeno, nao dá para pagar nem caixão.

Ainda a respeito dos acordos coletivos, a Sr. Vicente Matos contou que todas

as empresas terceirizadas o realizam corn os sindicatos no EspItito Santo, sern o

conhecimento dos trabaihadores da base. Por não contar corn a participação deles, a

prática infringe a Iegislacão que regulamenta o tumo de cinco turmas, de seis horas.
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Outra crItica feita pelo convidado se referia a existência de empress

terceirizadas que nao atuam na area em que se dizem especialistas. Ha, segundo...

afirma, uma empresa de construção civil que faz mineração e manutenção de

equipamentos. Para a Sr. Vicente Matos tudo isso são falácias forjadas pela empresa

para ter mais lucro.

o convidado denunciou que os empreiteiros estão tentando coibir

movirnento sindical. Ha uma pulverizacão dos sindicatos da construção civil, dos

metahrgicos, dos rodoviários de cargas pesadas. Todos eles são colocados dentro

da empresa, mas sern nenhuma representatividade.

Quanto a medicina ocupacional, o Sr. Vicente Matos comentou que, embora

tenha havido algumas mudanças corn a participação do Dr. Paulo na empresa, Os

trabaihadores terceirizados tern sido prejudicados. Isso tern oconido porque várias

empresas terceirizadas encerraram seu contrato com a FOSFERTIL, grande parte

delas falidas e outras sem endereço. Quando o trabalhador necessita de docurnentos

para requerer benefIcios por ter sido exposto a irtsalubridade, nao consegue localizá-

las. Pelas normas do INSS, a FOSFERTIL poderia providenciar essa documentação,

mas nao está interessada em faze-b, porque seria a responsável e teria que arcar

corn despesas.

o Sr. Vicente Matos concluiu pedindo a ci que encaminhasse o relatório ao

Judiciário, ao Congresso Nacional e ao Poder Executivo Nacional, pois o que a

empresa faz em Araxá, repete em outras localidades. Na sua opiniao, é preciso

respeitar a begislação primeiro, para depois buscar outros recursos para discutir as

condicöes da terceirizacão.

o Sr. Vicente de Paula Rezende, supervisor de laboratório na unidade de

Araxá da Bunge Fertilizantes S.A., concordou corn o Sr. Vicente de Matos quanto a

terceirização. Disse que essa prática deveria ser enquadrada na legislacão vigente e

requereu que a CPI buscasse soluçôes para que as trabalhadores das empresas

terceirizadas tenham tratamento legal e adequado.

o convidado solicitou a criação de uma subdelegacia regional do trabalho

permanente na microrregião de Araxá, corn auditores fiscais na area de legislação

trabaihista, seguranca e meio ambiente. Solicitou também o envio de urn of Icio a

Prefeitura Municipal de Araxá para implementação de centro de referência de satde

do trababhador. Sobicitou, ainda, que a CPI requeresse do ao Conselho Nacional de

Saüde conferéncia estadual de saiide do trabalhador para nortear o tratamento de

saide do cidadão trabaihador.
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0 Dr. Piblio Emilio Rocha respondeu as crIticas dos representantes sindicais

dizendo que a empresa nao abre mao de seu direito constitucional de defesa, sempre

que entender violados Os seus direitos. lnvocou o artigo 5 da Constituição da

Reptblica, segundo o qual ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo em

virtude de lei. Afirmou que o próprio Ministéno do Trabalho reconhece as faihas

doutnnárias de legislação sobre a terceinzação, e disse que a terceirização não é urn

viläo riacional.

Indagado pelo Deputado Adelmo Cameiro Ledo se havia alguma ação do

Ministéno do Trabaiho em relacao a FOSFERTIL, o advogado respondeu que sim.

Disse que pequenas irregulandades foram objeto de recurso regular e tempestivo.

0 convidado relatou que em 1998 foi apresentada dent:incia de terceirização

ilIcita ao Ministério Piblico Federal e tramitou em Belo Horizonte como Procedimento

Obrigatório nQ 1.000, no Ministéno do Trabalho. Segundo ele, a empresa se postou

imediatamente diante deste Ministério.

Disse ainda que se a empresa parceira não honrar seus compromissos, a

FOSFERTIL se responsabiliza por eles, e que nao houve urn caso em que isso nao

tenha sido cumprido.

0 advogado passou a palavra ao Sr. Nadim Abdanur Junior ao ser indagado

pelo Deputado Adelmo Cameiro Ledo sobre a empresa de construção civil que

estana trabalhando na area de mineração.

0 Sr. Nadim Abdanur Junior respondeu a questão posta pelo Deputado

afirmando que a empresa a qual o sindicalista se referira fazia serviços de

terraplanagem, e que para isso, se utilizava dos mesmos equipamentos de

mineracão. Além disso, fazia serviços de manutenção de estradas e acessos, que

também fazern parte da atividade de mineração. No contrato social a empresa está

apta a realizar esse tipo de tarefa.

0 Dr. Nardival Sebastião da Silva fol indagado pelo Deputado Adelmo

Cameiro Ledo a respeito da empresa de mineração falida, citada pelo Sr. Vicente

1

	

	 Matos. Respondeu que a FOSFERTIL contrata empresas de comprovada

capacitacão financeira, mas que, de cada dez empresas abertas no Brash, sete falem

Li.. em dois anos de existência. Disse ainda que a FOSFERTIL no caso da empresa

citada, reteve o pagamento de serviços que já haviam sido prestados para arcar corn

os benefIcios devidos aos trabalhadores.

0 convidado foi inquirido novamente pelo Deputado sobre a polItica adotada

pela FOSFERTIL em relação a trabaihadores que não obtiveram o ressarcimento das

r &	 .r
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empresa e qual o lapso de tempo entre a falência e a sua aquisição de direitos.

Entregou ao Deputado urn relatório da ação adotada pela empresa.

Respondeu que a FOSFERTIL retém a pagamento de serviços já prestados para

honrar Os compromissos perante as trabathadores, e, se o numerário nao é

suficiente, a empresa complementa. Citou o caso da Delta T que se enquadrava

nesta situação.

0 Deputado Adetmo Cameiro Ledo continuou a pedir esclarecimentOS.

Perguntou ao advogado se a FOSFERTIL cumpria imediatarnente suas obrigaçöes

perante urn trabahador que rompesse o vInculo trabalhista corn a empresa ou se a

fazia par meio de açao judicial. Perguntou ainda como a empresa agia no caso de

rompirnento de vInculo do trabaihador corn a ernpresa terceirizada falida, se era

necessária a ação judicial.

Segundo o Dr. Püblio, desde que as direitos requeridos sejam considerados

devidos pela FOSFERTIL, ela Os paga irnediatamente, na forma da lei. Direitos

controvertidos, por sua vez, são subrnetidos a apreciacão judicial. Em relação a

trabalhadores de terceira, a responsabilidade da FOSFERTIL é subsidiária. Se a

empreiteira instada a efetuar o pagamento, via administrativa ou judicial, não o faz, a

FOSFERTIL tern obrigacão legal de faze-b. Dr. Püblio citou coma exemplo disso a

acidente corn vItima fatal citado pelo Sr. Vicente Matos. Coma a terceira não tinha

condiçöes econômicas para pagar a indenização, a FOSFERTIL arcou corn a

despesa.

Indagados pelo Deputado Paulo Piau, o Dr. Pciblio EmIlio e o Dr. Nadim

Abdanur informaram que a FOSFERTIL tern 500 empregados próprios e urn námero

de contrataçöes que varia de 300 a rnais de 500, porque muitos dos contratos são

temporários. Ao todo, seriam 1.000 empregos diretos na unidade de Tapira.

Informaram ainda que, nas três unidades, a empresa tern cerca de 1.100

trabaihadores próprios e outro tanto de terceiros.

0 Deputado Paulo Piau quis saber dos representantes da FOSFERTIL se as

denüncias haviam trazido problemas em relacão aos investidores. Antes do Dr. Pciblio

responder, a Deputado Adelmo Cameiro Ledo fez urn aparte afirmando que

denüncias não denigrern a imagem de uma empresa, mas sim os fatos. E que a

função da CPI era justarnente investigar fatos, no caso, as condiçães de trabaiho na

indiistria extrativa mineral ou vegetal.

0 Dr. Pciblio esclareceu que a denncia formulada a CPI era uma reprise da

dentncia formulada junto ao Ministérlo Püblico Federal e que qualquer dencincia
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causava repercussão. Indagado sobre a existéncia de trabaiho escravo ou infanfiZJ

-	 -
FOSFERTIL, o Dr. Publio disse ter tanta confiança na atividade da empresa que

gostaria que essa pergunta fosse respondida pelo Presidente do sindicato dos

empregados.

o Sr. Vicente Magalhães de Matos então informou que o sindicato nao tinha

feito denncia de trabalho escravo ou infantil. A denUncia, segundo ele, versou sobre

a situacão precária a que estão submetidos Os trabaihadores terceirizados.

Comentou que as denüncias em momento algurn afetararn as acöes da FOSFERTIL,

por ser urna das empresas mais rentáveis do Pals, rentabilidade essa proveniente da

condição precária dos trabaihadores. Be questionou ainda a falta de segurança de

trabaihadores que carregam motosserras em viagens de ônibus nas estradas

intermunicipais.

Diante da fala do Sr. Vicente Matos, o Dr. Póblio reforçou a seriedade da

empresa e a não existência de trabalho infantil ou escravo na FOSFERTIL e

empresas terceirizadas a seu serviço.

Solicitado pelo Deputado Paulo Piau a comparar o grau de precariedade de

condiçôes de trabaiho na FOSFERTIL ao de outras empresas nacionais, o Sr.

Vicente Matos afirrnou que a situacão dos trabalhadores do Vale do Jequitinhonha é

semeihante aos do Triângulo Mineiro, já que as empresas tern a mesma atitude de

exploração. A diferença, segundo ele, é que a região do Triângulo e mais

desenvolvida e propicia meihores condiçöes de sobrevivência. Segundo o Sr.

Vicente, nao importa se a massa salarial é mais baixa no Jequitinhonha do que no

Triangulo, o objetivo da terceirização é sempre o mesmo: reduzir o salário. 0
	 I

sindicalista concluiu que o onus dessa redução de salários recairá sobre o Estado,

que arrecada menos corn a menor quantidade de trabaihadores diretarnente

vinculados a grandes empresas como a FOSFERTIL, por exemplo, que concede mais

benefIcios que as terceirizadas.

Para finalizar, o Sr. Vicente acrescentou que não ha eqüidade dos salários

entre a empresa tomadora e as prestadoras de setviço.

Em vista da observação do Sr. Vicente Matos, o Deputado Adelmo Cameiro

Leão perguntou ao Dr. Pciblio sobre a eqUidade nas corldicães de trabaiho entre os

trabalhadores terceirizados e Os contratados diretamente pela FOSFERTIL se era

seguido o princlpio da isonomia (para igual trabaiho, igual salário), se os direitos eram

Os mesmos.

Antes de responder a essa pergunta, o Dr. Pblio afirmou que a terceirização

nao tinha por fim a redução de custos, mas a busca da eficiència. E eficiência,

•
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segundo o advogado, seria o meihor trabalho, corn meihor qualidade e menor

de administracãO.

O Deputado Adelmo Carneiro Ledo reformulou a pergunta sobre eficiência,

por melo de urn exemplo. Levantou a hipótese de haver dois segmentos no mesmo

local de trabalho, urn da iniciativa terceirizada e outro diretamente vinculado a

empresa, e indagou qual o critério considerado como eficiência que justificaria a

terceirizacão

Fol respondido pelo Sr. Nadim Abdanur JiThior, que deu alguns exemplos do

histórico da empresa. Relatou que a FOSFERTIL terceirizou urna atividade que já

realizara no passado, a perfuracão de rocha nas minas. Atirmou que, quando a

empresa realizava essa atividade por volta de 1990, 1992, a produtividade girava em

tomo de 10m ou 11 m por hora trabalhada. Ao terceirizá-la para a HIDROPOS,

empresa especializada em perturacão, a produtividade passou para 15m ou 16m.

A pergunta toi mais uma vez reformulada. 0 Deputado Adelmo Cameiro Ledo

afirmou ter informaçães de que as pessoas que trabaihavam diretamente para a

FOSFERTIL foram demitidas e contratadas por terceiros. lndagou se essas pessoas,

ao deixarem a FOSFERTIL e serem recontratadas, aumentaram sua eticiência.

o Sr. Nadim Abdanur Junior respondeu a pergunta corn três exemplos de

aumento de produtividade da FOSFERTIL ao contratar empresas especializadas, a

tim de fundamentar sua tese de que a terceirização aumentaria a eficiência do

trabalho.
Ainda relativamente ao mesmo assunto, o Deputado Adelmo Cameiro Ledo

perguntou se a eficiência dos trabalhadoreS remanescenteS na empresa tinha

aumentado no perIodo, ao que a Sr. Nadim respondeu atirmativamente.

0 Dr. PCiblio Emilio Rocha complementOu seu colega dizendo que urn

trabaihador, corn cornando especializado e treinamento, pode aumentar sua

eticiência. Ressaltou o fato de que urn trabalhador estar no mesmo ambiente de

trabaiho de urn terceirizado não significa que está relacionado ou subordinado a

mesma atividade.

O Deputado Adelrno Cameiro Ledo disse ser exatarnente por isso que havia

perguntado sabre trabaihadores que exerciam a rnesma atividade.

o Dr. PtbIio Emilio Rocha retorquiu, afirmando que a relação de subordinacãO

é urna, e a de interação, outra. Os ernpregados são subordinados a seus respectivos

chefes, e os terceirizados podem ter uma interação, já que não estão proibidos de

circular pela tábrica, mas sua relação de subordinacão é corn seu superior da terceira

contratada. A relação da FOSFERTIL, segundo o advogado, 6 corn o objeto do
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contrato. Ele prosseguiu dizendo que seria possIvei existir algum 	 /

submetido ao mesmo espaco fIsico de urn trabaihador terceirizado. Entretanto, urn\)

está subordinado a seu respectivo chefe e realiza determinada atividade, enquanto

outro subordina-se ao chefe da terceira, sendo que a FOSFERTIL está relacionada a

esse trabaihador apenas em nIvel de contrato.

0 Deputado Adelmo Cameiro Ledo disse ter sido informado de que muitos

trabalhadores vincuiados diretamente a FOSFERTIL haviam sido demitidos e

recontratados peias terceiras, em uma condiçao inferior a cia estabelecida em relacao

direta corn a empresa, ou seja, que esses trabaihadores haviam perdido salários.

Perguntou se isso era verdade. Perguntou também sobre a qualidade dos

atendimentos de saüde

0 Sr. Nardivai Sebastião da Silva afirmou ser cláusuia contratual, dentro das

obrigaçôes da contratada, dentro de seus encargos socials e trabaihistas, "lornecer

piano de saide a todos os seus empregados alocados ao escopo dos serviços e

respectivos dependentes.".

indagado se o piano de satde oferecido pelas empresas terceirizadas era

igual ao que a FOSFERTIL oferecia aos trabaihadores diretamente vinculados a eta,

O Sr. Nardival resporideu que acreditava ser uma ingerência determinar a contratada

O tipo do piano de saüde que estaria obrigada a fomecer aos seus coiaboradores.

o Deputado Adetmo Carneiro Leão esclareceu a pergunta. Queria saber se Os

pianos de saüde que as contratadas oferecem aos seus trabaihadores eram

meihores, iguais ou piores em reiação ao que a FOSFERTIL oferece.

o Sr. Pübiio afirmou que havia variáveis, mas que a expectativa da

FOSFERTIL, ao inserir essa ciáusula nos seus contratos corn terceiros, era que

oferecessem urn piano de saide compatIvei corn a dignidade do trabaihador.

Quanto ao controle acionário da empresa, o Dr. Nardival esclareceu que a

FOSFERTIL era uma companhia de capital aberto. inicialmente, na privatização que

ocorreu em agosto de 1992, fol adquirida por urn grupo nacionai constituldo par

clientes da empresa. Porém, ao longo do tempo, houve uma migracão desse capital.

Hoje está constitulda urna "holding", a FERTIFOZ, que detém o controie acionário da

empresa. Os principals acioriistas são a Bunge Fertilizantes e a Cargill. A Vale do Rio

Doce continua corn sua participaçao acionária. A atividade-fim da empresa, segundo

o convidado, é a mesma, a fabricação de fertilizantes usados coma matéria-prima

para produção de adubos. A quantidade de trabalhos diretos gerados pelas

empresas aumentou corn a privatizacão, ate em funcão da quantidade de

investimentos e de ampliaçôes feitos pelo grupo..

II
I	

r1	
Oft,

4	
1(4



Hr

	

q(	 \'

Na opinião do convidado, a atividade estatal determina as empresas um	 )

sene de trâmites, de cuidados, de obrigaçães, que, na verdade, acabam exigindo mn'.

nümero malor de trabalhadores, principalmente em atividades administrativas. 	 -

0 Sr. Vicente Magalhães de Matos disse que gostaria de contribuir para

esciarecer sabre a privatizacão da FOSFERTIL e relatou o histórico da empresa.

Disse que se construIram empresas privadas para trabaihar corn fertilizantes no

Brasil. Como os empresários não conseguiram manter o empreendimento, a

PETROBRAS e a Vale do Rio Doce sanearam essas empresas, criando a Vale Fértil,

em Uberaba, e a ULTRAFERTIL, em Cubatão e no Paraná. A PETROBRAS ficou

corn a ULTRAFERTIL, e a Vale do Rio Doce corn a VALEP, que é a FOSFERTIL

hoje.

Os produtos da FOSFERTIL passaram a ser vendidos para urn "pool" de

misturadoras. Essas misturadoras compravam seus produtos como e quando

queriam, indicando ate precos. Assim, a empresa ficou estagnada em determinado

momenta de sua atividade, pois não tinha compradores e tinha que pegar passivo

financeiro para honrar seus compromissos, apresentando-se como deficitária. As

misturadoras compravam a rocha fosfática e outros produtos inerentes a

FOSFERTIL, misturavarn-nos e vendiam-nos, e o lucro ficava corn elas. Na época, a

PETROBRAS era a dona da FOSFERTIL.

A Vale criou a FOSFERTIL que foi vendida para a PETROBRAS. Esta era

sua detentora, por meio da PETROFERTIL na época da privatização. 0 que

aconteceu na privatização? Esse "pool" de misturadoras que comprava os produtos

da FOSFERTIL fez urn aglomerado e privatizou a empresa. Privatizou e comprou a

FOSFERTIL. No ano de 1992, houve uma demissão em massa na empresa.

O Sr. Vicente prosseguiu o relato dizendo que, na época, no complexo de

Tapira, havia 900 empregados diretos, corn mais 200 terceirizados. Já existia faixa

terceirizada naquela época. Essas empresas que criaram o Grupo Fertfos, detentor

das açôes da FOSFERTIL comecararn a vender suas participacães, que foram

compradas pela Bunge Fertilizantes e a Cargill. A Vale do Rio Doce ficou corn as

açães inerentes, ou seja, desde a época que tinha vendido a empresa para a

PETROBRAS.

Na opinião do sindicalista, tudo nao passou de urn jogo, uma negociata para

entregar de volta a empresa ao capital privado. E este, corn a visão de urn lucro muito

maior, retalhou suas cotas, vendeu-as, ganhando muito dinheiro. Hoje a situação 6



essa. De uma forma elaborada, a empresa fol repassada ao capital multinacion

essas misturadoras.

0 Deputado Adelmo Cameiro Ledo formulou duas perguntas ao Sr. Nadim,

que foram colocaclas, corn muita ênfase, nos relatórios dos Consultores. A primeira,

versava sobre o vInculo direto de todo o pessoal, mesmo os terceirizados, ao

comando da FOSFERTIL A segunda, sobre o diferencial de ganhos entre as

terceinzados e os diretamente contratados pela FOSFERTIL Esse diferencial,

segundo o Deputado, é da ordem de R$200,00 em favor dos que são contratados

diretamente.

0 Sr. Nadim Abdanur Junior afirmou que não concordava corn a opinião dos

Consultores.

0 Deputado Adelmo Carneiro Le go fnsou haver informaçäes do pessoal da

FOSFERTIL, e perguntou ao Sr. Nadim se ele também nao concordava corn isso. 0

convidado respondeu que não.

Ao ser indagado se o pessoal da FOSFERTIL estaria rnentido, a Dr. Nadim

relatou que as perguntas que acompanharam não indicavam essa situacão de

vInculo. Segundo ele, as trabaihadores estão no mesmo local, as empresas

contratadas tern seus supervisores, que dão ordens diretas, mas nem por isso

deixam de receber orientação da FOSFERTIL, orientaçöes de planejamento e de

engenharia.

0 Deputado Adelmo Cameiro Ledo prosseguiu afirmando que, no relatório

dos Consultores, havia dados de que o pessoal contratado tinham relatos ate da

seleçao dos terceirizados e que as terceirizados sofriam interterência direta da

FOSFERTIL 0 Sr. Nadim afirmou desconhecer a fato.

0 Deputado Adelmo Cameiro Ledo reforçou ter depoimentos do que, na

contratacao do pessoal das terceirizadas, ha interferência direta da FOSFERTIL que

o comando desse pessoal sofre influência direta da FOSFERTIL e que o salário dos

trabalhadores terceirizados, quando comparados em condiçães do igualdade de

trabalho, tern urn diferencial negativo para os terceirizados. lndagado pelo Deputado

se tudo isso tinha fundamento, o Dr. Piiblio afirrnou quo a relacão de trabaihadores

diretamente contratados, de terceirizados e as respectivas remuneraçöes havia sido

entregue ao Deputado no começo da audiência. Disse ainda que cada empresa

terceirizada pode decidir sobre as salários de seus empregados. E que existem

trabaihadores terceirizados quo ganham mais ou menos em servicos similares aos

executados pela FOSFERTIL.
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Indagado pelo Deputado Ad&mo Cameiro Ledo se as afirmaçäes contida'-,/.
•	 •'

nos relatórios dos Consultores tinham fundamento, o Sr. Vicente Magalhães de Matos

respondeu que sim, qua a contratação dos trabaihadores terceirizados passa pelo

crivo dos supervisores, dos engenheiros da FOSFERTIL. Segundo o sindicalista, eles

indicam quem deve ser contratado, principalmente na area de manutenção. Ele

também afirmou que Os salários dos terceinzados são bern menores que os da

empresa, e citou algumas cifras: o salário mmnirno da FOSFERTIL gira em tomo

R$380,00, R$420,00, ao passo que ha trabaihadores terceirizados ganhando salário

mInimo, R$180,00. Disse ainda que a orientação dos trabalhadores passa pelos

supervisores e engenheiros da FOSFERTIL Finalizou dizendo que a grande maioria

dos trabalhadores terceirizados são ex-funcionários da FOSFERTIL, corn salários

reduzidos significativamente.

Após análise da relatora da CPI, Deputada Elbe Brandão, o Deputado

Adelmo Cameiro Ledo passou a palavra ao Sr. José Luiz Dias Campos.

o Dr. José Luiz Dias Campos, advogado da Bunge, solicitou que se fizesse

constar em ata a relação de trabaihadores diretamente contratados, dos terceirizados

e das respectivas remuneraçães, pedido acatado pelo Presidente. Concordou corn a

distinção estabetecida pela Deputada Elbe Brandão entre aqueles que escravizam o

trabaiho humano, que utilizam o trabaiho infantil para se enriquecerern ilicitamente e

aqueles que se esforçam para permitir a pequenos e médios empresários que ainda

não tiveram a possibilidade de se alçar ao "status" de empresa nacional de grande

porte que urn dia o façarn. Afirmou que a Bunge, quando terceiriza, sempre escoihe

bern as suas prestadoras de serviço. Concordou corn a Deputada Elbe Brandão

quanto a necessidade de urna legislação eficiente, a firn de distinguir o que é

atividade-fim e atividade-meio. Acrescentou que a propria Justiça do Trabalho não se

ajusta em suas decisães, por isso as ernpresas ficarn sam uma orientação segura.

Segundo ele, a distincao entre atividade-fim e atividade-meio não é nItida nem para o

Judiciário, que a esse respeito segue uma orientacão jurisprudencial; não ha uma lei

a ser seguida, e Os próprios JuIzes estão deixando de cumprir o enunciado que o

Tribunal Superior do Trabaiho estabeleceu na Scirnula n Q 331.

o Sr. Vicente Humberto Lobo Cruz, diretor do setor industrial de mineração,

fosfatados e matéria-prima da Bunge, fez urn histórico do grupo, que hoje é

processador de soja, milho e trigo, produtor de fertilizantes, exportador de farelo de

soja e de seus derivados e produtos de matéria-prima para nutrição, sendo 0 lIder

brasileiro em produção de óleos vegetais refinados e margarinas e de proteInas

vegetais e misturas para bolos. Esclareceu que a empresa, em nIvel mundial, atua



em toda a cadeia do "agrobusiness", desde a extracao da matéria- prima até\.

produto final. Disse que ela tern 35 unidades produtoras de fertilizantes e fosfato

bicálcico para nutrição animal no Pals, sendo que a Bunge Fertilizantes emprega

3.500 pessoas e tern capacidade IogIstica de movimentação - a empresa dá especial

ênfase a logistica, devido ao grande volume corn que trabalha (12.000.000t/a).

Explicou que a Bunge decidiu investir no Brasil, por ser a ciltima fronteira agrIcola no

mundo e pelo potencial enorme que tern o Pals. Controlada pela Bunge Limited, uma

empresa de capital aberto corn sede nos Estados Unidos, a empresa é a cinica no

setor de fertilizantes, no Brasil, corn ISO 14.001, o que a habilita como empresa que

tern urn vInculo muito forte corn a area ambiental. Os rnaiores investimentos da

Bunge estão hoje em Araxá, onde ela desenvolve trabalhos de extraçao da apatita, o

mineral de fósforo. Segundo ele, a empresa tern uma grande preocupacão ambiental,

porque o tósforo sempre se encontra ao lado de grandes reservas naturals - no caso

de Araxá, a mina está ao lado do Barreiro, urn patrimônio histórico respeitável - o que

pressupôe o máximo de cautela na atividade rnineradora. Discorrendo

minuciosamente sobre as etapas de transformaçäo do produto - o processo de

cominuição, a homogeneizaçao (processos secos), o beneficiarnento, o

condicionamento, a flotacão, a retirada da água (processos rnidos) e a secagem,

seguida da acidulação e da granulação, esclareceu que a aculação da rocha é feita

corn ácido sulfürico, cuja maténa-prima é importada do Canada.

Explicou que, ao construir a sua fábnca de ácido suit iirico em Araxá, a Bunge

contou corn a participação de uma empresa de tecnologia mundial, a Monsanto dos

Estados Unidos, que detérn a tecnologia no setor. A Monsanto tern 12 empresas

licenciadas no Brasil corn conhecimento tecnológico para a fabricação de ácido

sulfürico. Pelo contrato, a Monsanto entregaria a fábrica pronta para operar. 0

investimento seria de R$ 43.000.000,00. 0 papel da Bunge seria tiscalizar a empresa

contratada, para garantir que fossem observadas as normas de seguranca, de critéiio

e rigor técnico e ainda algumas exigências ambientais da comunidade. Urna

exigência da empresa foi que as compras fossem feitas na cidade de Araxá, onde

também seria contratada a mão-de-obra.

Esclareceu que todos os contratos existentes no bojo de quaiquer das

empresas do grupo, sejam temporárias, eventuais ou de investimentos são

registrados como terceiros. Antes da fábrica de ácido sulfcirico, a Bunge tinha 376

empregados próprios 515 de empresas contratadas, sendo que o grande foco

contratador de empregados é a area de mineração. Durante a construção da fábrica,

a contratação de pessoal aumentou demais: houve epocas em que o nUmero de
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empresas contratadas era de 1094, sendo 86,84% . dos trabaihadores naturais de':

Araxa. Depois de pronta a fabnca, a empresa aumentou o numero de funcionanos

próprios para 405, mantendo o percentual de terceiros, que trabaiharn em atividades

onde atua como parceira. Das empresas contratadas hoje em dia —33 empresas -,

24 são araxaenses e apenas 9 de outras localidades.

Explicou que a Bunge é muito criteriosa quanto a contratação e busca de

novos parceiros, exigindo das empresas os seguintes documentos: contrato social

registrado na Junta Cornercial, contrato social registado em cartório, registro no

conselho regional a que pertença, cópia da inscrição no CNPJ - Cadastro Nacional de

Pessoa JurIdica, cópia do cartão de inscncao do INSS, certidOes negativas de

encargos trabalhistas e previdenciários, tributos federals, estaduais e municipais,

convenção do acordo de trabalho coletivo e de trabalho vigente, bern como cópia da

procuração, se for assinada por urn procurador. Exige ainda a cópia da ficha de cada

empregado, corn cópia do atestado de sai:ide ocupacional e da carteira profissional.

Além disso, a Bunge faz auditorias permanentes em seus contratos, para evitar a

contratação de empresa inidônea ou de urn parceiro que nao cumpra alguma de suas

exigências. A não-observância do que prescrevem pode resultar na suspensão do

pagarnento mensal da empresa ate que cumpra suas obrigaçöes contratuais ou na

eliminação da empresa de seus cadastros. Em toda a metodologia usada para essa

inspeçao, os auditores aplicam a legislação trabaihista e previdenciária e o acordo

coletivo de trabalho. Segundo ele, graças a esse rigor e seletividade de critérios de

conduta dos parceiros, a Bunge so teve 4 processos trabaihistas, sendo que em 2,

ela fol isentada de qualquer responsabilidade; quanto aos outros dois, urn aguarda

perIcia, outro aguarda julgamento. No momento, a empresa tern 3 processos cIveis,

todos aguardando julgamento. Concluindo que e irrelevante esse nümero de

processos para uma empresa que emprega tanta gente, referiu-se aos inUmeros

prêrnios recebidos pela Bunge, 10 dos quais relacionados a prevenção de acidentes,

que atestam sua credibilidade. Enfatizou que a Bunge é uma empresa cidadã,

enumerando as obras que ela empreendeu para meihorar a qualidade de vida da

comunidade, como a creche Deli Cavali, que atende a 200 ciiancas carentes corn

idade de ate 5 anos, e uma via de ligação dos bairros do setor norte corn o centro da

cidade cujo custo foi de Cr$ 1.1 00,00. Falou da proposta de acabar corn o Iixão, feita

a Prefeitura de Araxá, e da ajuda da empresa a eventos culturais e a instituicöes

filantrópicas (Cr$ 330.000,00), bern como a Pastoral da Terra e tarnbém do trabaiho

de rnonitoramento e ensino desenvolvido pelo Centro de Educação Ambiental da

empresa. Especificou o valor gasto pela ernpresa em compras na cidade bern como



as tributos municipals e estaduais gerados por ela, insistindo no seu papel 	
/

empresa cidadâ. Para finalizar, apresentou para a audiência uma fita de video sobre

a Fundaçao Bunge.

0 Sr. Vicente Humberto Lobo Cruz citou o nome dos professores mineiros que

receberam prêmio da Fundação.

0 Sr. Vicente Magalhães de Matos comentou que, a julgar pela exposicão

feita pelo advogado da Bunge, as denüncias feitas pelo sindicato não fariam sentido

para quem não conhecesse a realidade dos trabalhadores terceinzados. Disse ter

ficado sabendo, quatro dias antes, que seis trabaihadores da area de secagem da

Brunge estariam sendo contratados temporariamente. 0 trabalho já era feito por

terceiros. Declarou que a empresa fez urna reunião corn o Sindicato dos

Movimentadores de Carga na Subdelegacia Regional do Trabaiho para propor a

movimentação de carga dos terceiros, que hoje é feita pela Bunge Fertilizantes.

Acrescentou que, se observássemos o contexto da movimentação de carga

desse Sindicato, veriamos que se tratava de uma medida louvável da parte da

empresa se nao fossem as caracterIsticas das cargas que tern de ser movimentadas.

Afirmou ser necessário que os trabaihadores conheçam a unidade e as cargas, mas

eles pegam qualquer pessoa na comunidade para fazer a servico, sendo que a

Sindicato nao dá a segurança devida, corn equipamentos de proteção, a esses

trabaihadores.

Acrescentou que a situacão dos trabalhadores terceirizados da Bunge

Fertilizantes não foge a realidade dos trabaihadores da F0SFERTIL eles não tern

acesso ao acordo coletivo, a todo aparato de saiide, segurança. Afirmou que Os

trabaihadores da Bunge Fertilizantes tern assegurado tudo aquilo que está no acordo

coletivo de salário, ao passo que Os terceirizados nao. Concordou que a empresa,

como disse Dias Campos, pode estar querendo criar empresários grandes, mas

ressalvou que esses empresários, quando grandes, tamam precárias as condiçöes

de trabaiho dos funcionários da Bunge Fertilizantes, razão pela qual o sindicato fez a

dentThcia junta a Assembléia.

Explicou que, embora o sindicato que representa nunca tenha fechado suas

portas para as empresas - seja para a Bunge Fertilizantes, seja para a FOSFERTIL

ou outras corn que tern contato - resolveu trazer as denCjncias a Assernbléia porque

depois de procurar diversas vezes os empresários para que estes corngissem as

distorçOes que estavam acontecendo, não foram atendidos. Diante disso, o Sindicato

se queixou ao Ministérlo do Trabalho e ao Ministéria Püblico, no ano de 2000. Existe

urn processo no Ministério Püblico,sim, mas sem solucao.
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Considerou que, na rnineracao,atividade inerente a empresa, poanto uma

atividade-fim, de 1992 para cá, a empresa demitiu todos os trabaihadores da mina de

Serrana e contratou por meio de empresas interpostas, sendo que uma delas faliu,

gerando prejuIzo para os trabaihadores da FOSFERTIL Comentou que esses

trabaihadores, hoje, estão sem seguranca e que nao tern direito a participacão nos

lucros, ao contrário do que foi publicado nos jomais. Considerou que é Iouvável pot

parte da empresa dar 2.6 remuneracöeS e participação no lucro ao funcionário, mas

insistlu no fato de que os terceiros, cuja faixa salarial é menor que R$300,00, nao

recebem participacão no lucro. Disse que nenhum deles tern assistência médica ou

odontológica;a maioria dos trabaihadores das empresas grandes estão garihando

salário mInimo e alguns nem recebem a insalubridade devida. Alertou para o fato de

que, quando os trabaihadores procuram essas empresas para pedir urn docurnento

de que precisarn para requererem benefIclo previdenciário, elas não existem mais.

Comentou que, das mais de 100 empresas citadas pelo representante da

Bunge em sua exposição, umas 50, no mInimo, nao existem mais; e não existem

dados dessas empresas em Araxá, o que resulta em prejuIzo para. Os trabaihadores

que precisam requerer seus benefIcios. Comentou que em Araxá, ha muitos

trabaihadores mutilados que se vêem, as vezes, impedidos de requerer uma

assistência mInima do INSS, porque não acham mais as empresas para fomecer a

documentacãO de que precisam.

0 representante do Sindicato denunciou também os problemas na area de

saUde e seguranca, principalmente dos terceirizados - caso que, segundo ele, diz

respeito também a Bunge. Esclareceu que, em urn levantamento feito pelo Sindicato,

foram apontados mais de 19 casos de acidente ou doença que o medico do trabaiho

das empresas nao reconhece como tendo sido ocorridos em função da atividade

desempenhada na empresa. Corn isso, o trabaihador continua sendo prejudicado no

INSS.

Também na area de manutenção, disse que a situacão da Bunge é a mesma

da Fosfértil. Todos Os trabaihadores estão trabaihando no mesmo regime de trabaiho,

com a rnesrna supervisão e corn a indicação da empresa tomadora, corn salário

reduzido em mais de 50%.

Considerou que, muito embora a Bunge venha fazendo urn trabaiho muito

importante em Araxá nos dois 61timos anos, a empresa tern essa dIvida corn os

trabaihadores da cidade, concluindo que se fossem mostradas as condiçöes em que

moram os trabaihadores terceirizados das duas empresas, a realidade seria bern

diferente da que 6 apresentada no video, que é, antes de tudo, uma peca de



propaganda. Disse que na area de segurança do trabaiho, principalmente 	 /

Fosfértil, ha urn trabaiho do Dias Campos que a empresa nunca quis mostrar para o

sindicato.

Manifestou seu desejo de que a empresa assumisse urn compromisso corn a

CPI de corrigir as distorçães gntantes que acontecem Ia, sobretudo pelo nao-

reconhecimento da CAT desses trabaihadores. Sugeriu que as açôes precisam ser

imediatas, afirmando que o custo disso na terceirização é muito menor que aquilo

que se faz na area social, para mostrar a parte interessante da empresa.

o Sr. Vicente de Paula Rezende, concordando corn as palavras de Vicente

Magalhães, propôs-se falar sobre alguns detaihes.

Comentou que o Relatório n9 3 sobre extração mineral traz urn retrato fiel da

companhia, criada em 1971. Disse prestar servico Ia também. Considerou que, a

época da criação da empresa, urna prerrogativa(sic) era a geração de empregos.

Todos concordaram plenamente corn tudo o que foi colocado, que se superou. Corn

a geraçao de emprego, ocorreu urn problema serb. A empresa, por urn perIodo, teve

aproximadamente de 1.000 a 1.200 trabalhadores, ocorrendo uma redução drástica

corn a "precarização" da terceirização. Deixarnos essa ressalva.

o Sr. Vicente denunciou também problemas que estão acontecendo na area

de saüde. Relatou primeiro o caso de urn trabalhador que apresentou ao sindicato urn

relato expllcando que se acidentara e estava corn urn problerna na coluna em função

da falta de reparaçao ern urn banco do carninhão que conduz. 0 problema foi

relatado diariamente, mas nenhurna providência foi tomada. Foi-lhe negado a CAT,

porque, segundo denüncia do trabaihador, urn encarregado da própria empreiteira

declarou ao INSS que o trabaihador estava afastado nao por acidente de trabalho e,

portanto, não era preciso ernitir a CAT.

Em seguida, relatou que a medico da empresa afastou urn trabaihador corn

irritacão na pele e nos olhos, corn problerna respiratório tambérn, e nao lhe emitem a

CAT.

Considerou que esta irnplicIto na Lei n Q 8.213 que, mesmo por suspeita, caso

o trabalhador seja afastado da area de trabaiho, é obrigatória a emissão da CAT e

isso não está sendo cumprido. Concluiu que são questães simples que não estão

sendo cumpridas de acordo corn a legislação trabalhista e, principalrnente, da saüde

do trabaihador.

0 Sr. Vicente comentou que ha vários trabaihadores em diferentes situacöes.

o sindicato, por rneio da Secretaria da Saüde, tern ernitido Os CATs e feito o

acompanharnento para ver qual será a posicão do INSS nesses casos. Disse ser
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necessário que o INSS investigue no local de trabaiho as condiçöes nas quais as

razöes pelas quais o trabalhador está sendo afastadd da empresa. 	
.1

0 Sr. Vicente, considerando que o minério é urn bern piblico, cuja exploracãO

deve acontecer também em função do social, formulou o pedido de que algumas

medidas sejam tomadas: primeiro, a recontratacãO dos trabaihadoreS terceirizados

em servico permanente, corn salários justos e benefIcioS sociais; segundo, a

recuperacão das areas degradadaS e efluenteS, devido ao caráter agressivo da

mineração ao melo ambiente; e ainda a cnação de novas altemativaS de trabaiho

Para a geracäo de emprego e renda, uma vez que o bern mineral é esgotável.

Considerou que a ONU devemos "satisfacão das necessidades presenteS sem

prejuIzo da capacidade das futuras geracöes exercerem Os mesmos direitos". Alertou

Para a necessidade, uma vez que se retira urn bern mineral exaurIvel, de encontrar

outras fomias de contrapartida Para os municIpios onde isso acontece: investimentO

Para o desenvolvimefltO e sustentabilidade empregados nos diversos segmentos da

sociedade regional onde as empresas mineradoraS atuam; investimento nas areas de

recuperacãO ambiental de Araxá e Itabira - considerou que as empresaS já tern feito

alguma coisa, mas é necessário fazer rnais por aquelas regiães ; reconhecimento do

sindicato como representante de todos os trabaihadores, sem distinçãO, e urn piano

de ação politico participativO e dernocráticO Para tratar as questöes.

0 Sr. Vicente de Paula Rezende afirmou a necessidade de se discutir a

situação do trabaihador terceirizado, não so nesta CPI, mas no CongreSso Nacional,

corn o Presidente da Repüblica e, se possIvel, corn a OIT, envolvendo as centrals

sindicais estaduals e nacionais. Alertou sobre a necessidade de interpretar o direito

do trabalho e decidir como tratar as questöes que a ele se referern, principalmeflte a

terceirizacão, que precariza as condicães de trabalho e a situação dos trabaihadoreS,

sobretudo os da extração mineral.
0 Sr. Vicente Humberto Lobo Cruz dispôs-se a responder as questöes dos

sindicalistas, mas, devido a varledade dos temas abordados, pediu licença a

Presidência Para recorrer ao Assessor JurIdico e ao medico do trabaiho nas

questOeS relacionadas a area legal e a da satde.

Afirmou que, por definicão, o bern mineral é da Nação, e a Nação é do povo,

acrescentando que, Para ter acesso a esse bern, basta cumprir a legislacão mineral.

Explicou que passos seguir Para obter a concessão de lavra, insistindo na idéia de

que isso é possIvel Para qualquer cidadão, desde que cumpra as exigênciaS legais.

Explicou que a terceirlzacão na area de mina é tao ou mais polêrnica quanto

o universo do entendimento da terceirizacãO. Esclareceu que o foco mineral da



Bunge é prospectar em termos de conhecimento, de planejamento de processo

beneficiamento mineral, enquanto outras empresas se especializam, pot exemplo, e

transporte de minérlo.

Esclareceu que a parte de movimentação - escavação, carga e transporte do

minéno - nao é feita, nem no Brasil nem em outros paises, pelas empresas de

mneração, a não ser que isso interesse economicamente as companhias. Explicou

que o minérlo não é o objeto-fim da empresa, a qual não interessa ter caminhöes e

escavadei ras.

Afirrnou que a atividade-fim da emprésa para a qual ela tern pessoal

especiatizado, é conhecer as frentes de lavra, caracterizar o minéiio, monitorar as

reservas e todo o impacto ambiental em relação as reservas para as quais ela obteve

concessão.

Frisou o born relacionamento da empresa corn o sindicato, caracterizando-o

como cortês e honesto. Disse que as divergências se prendem a entendimentos

particulares e singulares sobre leis ou propósitos.

Disse haver discordância corn referenda ao processo de emissão de CAT dos

terceiros. Enfatizou que a Bunge cumpre qualquer acidente de trabalho que ocorra

em suas empresas no Brash, desde que o terceiro comunique o fato a area de

seguranca de medicina profissional, e que todos todos Os acidentes que acontecern

na companhia são monitorados.

Afirmou que urn levantamento feito na unidade de Araxá sobre o perIodo de

1997 a 1999 comprova que nao houve nerihum afastamento de funcionáriO da

empresa; em 2000, houve dois, e, em 2001, urn, Indices esses bern baixos, no seu

entender. Corn referência a terceiros, em 1997, houve apenas urn acidente e

afastamento zero; em 1998, idem; em 1999, nenhum acidente e nenhum

afastamento; em 2000, 1 acidente e 6 afastamentOs, e, em 2001, 6 e 8. Explicou que

o indice cresceu, mas o nUmero de trabaihadores tambérn aumentou muito: antes

havia mil pessoas que trabaihavam na fábrica, depois chegou-se a quase 2 milhöes

de homens/horas trabaihadas, ou, mais precisamente, 1.902.800.

Disse que, quando notificada dos acidentes de terceiros, a empresa, por meio

de seu serviço medico, faz o acompanhamento da forma mais profissional possIvel.

Acrescentou que ficou decidido que a CAT so val set emitido quando se comproVar

tecnicamente que existe doença ocupacional.

Classificou de "falta de honra" e de crime" a emissão de uma CAT quando

nao se comprova a doença ocupacional. Relatou o caso de urn medico de Araxá,

que emitiu uma CAT para urn ex-Presidente do sindicato, alegando que sua lesão por
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esforco repetitivo teria sido causada por impacto da empresa; ressaltou que,

Indole e pelo caráter da companhia, Os medicos que Id trabaiham jamais emitirão

uma CAT inidônea, que traia o juramento que fizeram ao se formarem em Medicina.

Passou a palavra para o medico da empresa, convidando-o a prestar, sob as penas

da lei, corn critério, honestidade e dignidade, as informaçães a respeito.

0 Sr. Jadir Moura, forrnado pela Faculdade de Ciências Médicas de Belo

Horizonte em 1970, afirmou fazer medicina do trabaiho desde 1976 e trabaihar na

Bunge ha 18 anos.

Agradeceu a oportunidade de comparecer a CPI, por nela ter sido citado sob a

acusacão de irresponsabilidade em não emitir CATs.

Esclareceu que, em 'todo esse perlodo em que trabaiha na Bunge, nunca

negou emissão de CAT para ninguém que tenha sido acidentado. Explicou que em

1987 e 1988, criou na empresa uma rotina que é seguida ate hoje: para analisar as

causas de qualquer acidente, a area de segurança preenche uma ficha, que,

posteriormente, e enviada ao setor medico, para informar sobre lesôes que,

porventura, forem encontradas. A ficha é, em seguida, encaminhada para o setor do

pessoal, que, por sua vez, emite a CAT. 0 funcionário ou o próprio acidentado

encaminha-a ao INSS.

Explicou que, nos casos em que julgam não haver nexo causal para

caracterizar doença ocupacional, nao emitem a CAT. Quando isso ocorre, o

funcionário, as vezes, recorre ao sindicato, que a emite. A CAT é, então,

encaminhada ao INSS, que notifica a empresa, a qual deverá apresentar uma

justificativa para a não-emissão do documento.

Informou que, para todos Os casos em que a empresa foi citada na CPI, ela

apresentou justificativa ao INSS e aguarda posicão da perIcia; se a perIcia

considerar que deve ser emitida a CAT, o problema já passa para o departamento

jurIdico da empresa, que pode aceitar ou não a consideração. Acrescentou que a

empresa, adiantando-se a isso, solicita também a presença do perito do INSS nas

suas dependências, para ele verificar "in loco" as condiçôes de trabaiho - o que fazia

a pessoa e se realmente aquifo fol a causa das queixas ou das Iesães que apresenta.

Informou também que Os empreiteiros são obtigados a preencher essa mesma

ficha e comunicar a segurança. Explicou que algumas empreiteiras tern o seu próprio

serviço de segurança - tern urn engenheiro e urn supervisor que preenchem as fichas

de inspeçao. Algumas vezes pode acontecer de a empreiteira nao comunicar urn

problema a empresa; outras vezes, pode ocorrer de algum funcionário ter uma lesão

no fim de semana - no esporte ou coisa assim - e, ao chegar na empresa, alegar
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que 0 acidente foi Ia dentro. Quando 0 indivIduo que sofre urn acidente, em vez

comunicá-lo imediatamente, vai se queixar umas três ou quatro semanas depois, 0

resporisável pela empresa nao considera aquilo como acidente ou entende que a

pessoa não tenha sido lesionada au, decidindo-se, assirn, pela não-emissào da CAT,

caso em que a serviço medico da Bunge não tern a menor responsabiuidade.

Explicou, par ültimo, que a acidente de trabaiho na Bunge é sistematicamente

investigado: as fictias de inspeção são levadas para reuniöes da CIPA, discutidas e

analisadas minuciosamente, para qua os problemas nao ocorram novamente.

Finalizou dizendo que nao existe e nunca existiu negativa em emissão de CATs, e

nao haveria par qué, já que a empresa nada tern a ganhar corn isso.

0 Sr. José Luiz Dias Campos disse que, como Promotor de Justiça

aposentado, procura, em suas palestras, orientar as gerentes, diretores e prepostos

de empresas que ate então nao se preocupavam corn a saiide e a integridade fIsica

dos trabaihadores sobre as suas responsabilidades sociais em relacao a esse item.

Esclareceu qua tanto a FOSFERTIL quanto a Bunge - ernpresas para as quais

presta consultoria - tern essa preocupação. Chamou a atenção dos membros da CPI

para as cláusulas especIficas incluIdas nos contratos de terceirizadas relativas ao

cumpnmento das normas mInimas, elementares, de saüde e de segurança no

ambiente de trabaiho. Disse ter colaborado na elaboraçao de muitas delas, não

porque fossem omissas, lacunosas, mas para aprimorá-las.

Quanto a ausência de cornunicação de acidentes de trabalho relatada pelo Dr.

Jadir, explicou que algumas empresas deixam de comunicar o acidente para se

eximirem de suas responsabilidades e evitarem conseqüências de ordem trabalhista,

como estabilidade no emprego e cornplementação dos auxIlios-doença e

previdenciários; outras o fazem apenas quando o afastamento ocorre a partir do 150

dia. Eximiu a Bunge e a FOSFERTIL desse tipo de irresponsabilidade, dizendo qua a

empresa comunica todo e qualquer acidente, desde qua efetivamente 0 que se diz

estropiadotenha se acidentado. Repetiu que o que nao permitem é a simulação, a

fraude, o uso da Previdência Social para a obtenção de benefIcios indevidos. Citou

casos que, segundo ele, são vistas corn freqUência: acidentes de trajeto, sem que

tenha havido trajeto; acidentes ocorridos em casa, que são relatados como se

tivessem acontecido no trabalho - o empregado alega que caiu da escada,

contundindo a coluna vertebral, dentro do estabelecimento da empresa. Explicou que

é por isso que hd cautela na ernissão da CAT e, em defesa do medico do trabalho

que a precedeu na exposição, informou qua em trés dos casos de não-emissão da
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CAT por ele justificados, o INSS recusou-se a converter o beneficio merarneñ.;.::iJ."

previdenciário em acidentário.

Comentou que agora a própria Previdência Social já está percebendo quão

lesada fol durante todos esses anos e está mais rigorosa no deferimento dos

benefIcios. lnformou que ha hoje uma resolução da própria Previdência Social que

obriga Os medicos peritos da instituição a vistoriarem o ambiente de trabalho.

Explicou que tal exigência não se deve a liberalidade do sindicato na emisão de

CATS, mas a uma necessidade de verificar se não existem causas extralaborativas,

doenças congênitaS, para cujo agravarnento o trabalho não contribul em nada. Citou

mais uma vez como exemplo desse procedimento mais rigoroso da Previdência

Social o não-reconhecimeflto das CATS emitidas pelo sindicato. Disse ainda haver

precedentes, ate mesmo judiciais, de CATs emitidas por sindicatos em que a

Previdência reconheceu inadvertidamente o beriefIcio e as empresas agora estão

ingressando judicialmente para anular as benesses indevidas.

Esclareceu que, quando a Previdència Social concede benefIclo de natureza

acidentária indevido, causa prejuIzos jurIdicos a empresa, pois o empregado fica corn

direito a estabilidade, não podendo ser despedido, o que causa problema sdrio para

a empresa e gera precedente perigosIssimO.

Para reforçar que é preciso muita cautela na emissão de documentos, contou

urn caso ocorrido num tribunal de São Paulo: urn empregado que se dizia vItima de

contaminação por mercürio - que causa hidrargirismo, gera problemas de neurônios

e afeta a coordenação motora - e alegava estar totalmente incapacitado para o

trabalho, consegulu as benesses de CAT emitida pelo sindicato e foi aposentado por

invalidez acidentária. Els que urn representante da empresa, participando de urn

evento, constatou que aquele funcionário tocava teclado duplo, sern partitura, e

comunicou o fato ao departamento juridico, que propiciou contratação daquele

artista, no sentido literal, filmando aquele que dizia não ter condição de assinar

documento corn aquelas mãos trémulas, caracterIstica tIpica do portador de

hidrargirismo, e apresentou a prova ao tribunal. 0 ex-empregado foi processado por

simulacão, por obtenção indevida de vantagem patrimonial.

Salientou que a empresa repudia as CATs de favor, corno repudia a

terceirizacão feita de forma ilegal, inidânea, que explora o colaborador, impede o

progresso das pequenas e médias empresas, nao permite a livre iniciativa.

Contestou as acusaçôes feitas a empresa de não pagar as obrigaçöes

relativas a insalubridade. Questionou o conceito de insalubridade, lembrando que ela

depende de prova pericial. Concordou em que se faça a perIcia, como sugerlu a
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Deputada Elbe Brandao, alegando que e preciso ter provas, nao meras alegaçoes e

denüncias infundadas. Acrescentou que, em toda a sua vida de labuta nessa area,

nunca viu uma reclamaçao trabalhista em que urn Juiz tenha defendido a

insalubridade sern submeter a caso a perIcia judicial, para verificar se o ambiente de

trabalho era salubre ou não.

Argumentou também que, mesmo sendo insalubre, uma empresa nao tern que

pagar qualquer tipo de adicional por insalubridade se eta fornece equipamentos de

proteçao individual ou coletiva adequados e próprios. Aludlu a recente modificação

da lei previdenciária que impede a aposentadoria especial, segundo ete outra fonte

de enriquecimento ilIcito para aqueles que alegam trabalhar em condiçôes insalubres,

quando o equipamento fomecido pela empresa elimina, neutraliza, reduz aquetas

condiçöes geradoras de aposentadoria especial. Explicou que a lei modificou a

possibilidade da fonte de custelo, obrigando a empresa a investir nas condicöes de

saüde, de segurança no ambiente de trabalho, o que nao ocorria antes: se a empresa

demonstrar que o equipamento de protecao auricular é eficiente, nao terá mais que

pagar qualquer tipo de aposentadoria especial, fonte de custeio e muito menos

insalubridade. Concluiu que se a ambiente de trabalho da empresa fosse insalubre,

haveria uma legiao de reclamaçöes trabaihistas pleiteando a adicional. Disse também

que a empresa mereceria urn prémlo da Justiça do Trabatho, devido ao nümero

Infimo de reclamacöes trabalhistas, em urn universo de tantos colaboradores, sendo

que duas delas são apenas postulaçöes por dano moral. Esclareceu que dano moral

não tern nada a ver corn terceirização, são ofensas a honra, a dignidade entre

empregados: as pessoas se sentiram ofendidas e foram postular na Justiça do

Trabaiho, pedindo indenização por dano moral. Argumentou ainda que, nenhum

trabalhador corn sindicato atuante como aquele ficaria sem postular Os seus direitos,

se existentes, na Justiça competente.

Explicou que os problemas de não-fomecimento de documentos para que os

empregados das contratadas obtivessem as seus benefIcios perante a Previdência

Social, denunciados a CPI, dizem respeito ao empregador. Disse que a empresa,

quando procurada pelo interessado, jamais se nega a fomecer, Os dados que

constam em seus registros, mas ponderou que não eta não tern obrigação de

fomecer atestados, laudos para a obtençao de qualquer tipo de aposentadoria, emitir

CATs de empregados das contratadas, nem tern legitimidade para tat.

Quanto ao problema da terceirização e da precaiizacão dos trabaihos,

argurnentou que a Justiça do Trabalho considerou que, desde que nao seja inidônea

a contratacao, a responsabilidade, como decorre de lei, é meramente subsidiária.

::
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Uma empresa não pode ser responsabilizada pela falência da contratada, a não ser 	 ./

que esta tenha deixado de receber da empresa a contraprestação dos serviços.s

Acrescentou que tais faléncias certamenbte ocorreram depois do término do contrato

corn a empresa, porque antes de efetuar o pagamento das faturas, a empresa

verifica se a contratada, inicialmente solvente e idônea, cumpriu corn as suas

obrigaçöes trabaihistas ate então. Declarou que, nesse caso, so resta a empresa

aguardar a reclarnação trabaihista daquele que se sente prejudicado para responder

subsidiariamente, porque é isso o que a lei manda fazer. Reafirmou que a Bunge não

tern interesse em conflitar corn os órgãos sindicais, observando sempre Os acordos

coletivos, as discussöes, as foros competentes.

Afirmou que a CPI é urn desses foruns e que a Bunge está disposta a resolver

Os problemas, mas ressalvou que a ernpresa não pode ter o mesmo entendimento

que a sindicato corn relacão a terceirizacão. Explicou que a escotha do ernprego é

uma questão de Iivre concorrência. Tomou o exemplo da terceirização, no servico

prblico, ate das atividades-fim para provar que a terceirização é perfeitamente Ilcita.

Disse que, quando a serviço prbIico deixar de terceirizar por esse fundamento, então

a empresa privada também val deixar, mas comentou que isso sena regredir.

Associou terceirização galopante a globalizacão, dizendo que a competitividade

exige isso.

Solicitado pelo Deputado Adelmo Cameiro Le go a comentar a caso de urn

funcionário que, tendo sido demitido ern plenas condiçäes para o trabaiho, não foi

readmitido par falta dessas mesmas condiçães, o Sr. Vicente Magalhães de Matos

disse ter tornado do caso por intermédio da empresa, e nao poder afirmar o que está

escrito Ia. Confessou-se, entretanto, preocupado corn o que fol dito na reunião a

respeito das aposentadorias aposentados especiais: Iernbrou que, ha pouco tempo,

os trabaihadores aposentados foram acusados de vagabundos e agora dizem que Os

aposentados em areas especials SãO Os grandes fraudadores do INSS; que essas

aposentadorias especials são grandes fraudes que estão levando o instituto a

bancarrota. Argumentou que alguns trabaihadores ficam expostos a areas insalubres,

a ambientes inóspitos de trabaiho. Insinuou que o medico do trabalho que assinou as

2 ou 3 CATs do INSS tinha uma "parceria" corn a Bunge Fertilizantes em algum

contrato de prestação de servicos na area de saüde. tnsinuou ainda que hoje existe

urn "convênio" entre os medicos da Bradesco e a Bunge Fertilizantes.

A respeito da alegação de que a empresa não tern responsabilidade de emitir

as CATs das empresas terceirizadas, denunciou que o medico é o mesrno.

Exernplificou corn o caso de Ana, ex-empregada da FOSFERTIL que recebeu urn
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atestado pré-demissional e, dais meses depois, verificou ser portadora de tendinit&'
	 .4

adquirida na empresa; ela fora demitida depois de uma cirurgia. Afirrnou que ha urna

série de outros trabalhadores na mesma situação.

Reportando a necessidade de perIcia para determinar se se deve pagar o

adicional de insalubridade, afirmou ver aI uma predeterminação das empresas em

compactuar corn o Govemo e corn o INSS, sendo que Os Üfl jCOS prejudicados sao Os

trabalhadores. Segundo ele, essas consultorias são unicamente para determinar o

que vem acontecendo: o INSS nao quer pagar aposentadoria a quem trabalha em

Area especial. e esta cobrando dos empresários que mantenham seus trabalhadores

em atividade insalubre; Os empresários nao querem pagar, arranjam artimanhas corn

consultorias para dar-Ihes respaldo jurIdico, medico, de segurança do trabaiho, etc. E

fazem esse trabalho para nao preencher a documentação correta do documento que

as trabalhadores necessitam. Afirmou que os trabaihadores da Bunge e da

FOSFERTIL estão vivenciando essa situacão de emissão de documentos em areas

insalubres, ressalvando que quern nao recebe adicional de insalubridade não é o

empregado da Bunge, mas o terceirizado que trabaiha no mesmo local. Afirmou que

nao procede dizer que a empresa não tern area insatubre e que nao vai pagar algo

que nao deve.

Lembrou que nenhum dos equipamentos de EPIs usados no Brasil tern

certificado definitivo de garantia que neutraliza ou que ameniza, em determinado

grau, a situação das areas insalubres, a que deve ser levado em consideracao.

Afirmou que o sindicato está engajado na defesa inconteste dos trabaihadores, em

qualquer instância e nao pode permitir que as coisas sejam distorcidas dessa

maneira. Considerou que a explanaçao feita não condiz corn a realidade da fábrica,

acrescentando que se tern conhecimento de que a FOSFERTIL tinha essa prática e,

depois de urn relatório minimo, acabou corn as aposentadorias especials daqueles

trabalhadores que estão nas areas insalubres da fábrica. Segundo ele, gasta-se

muito para' provar que as trabathadores não estão em area insalubre, porque, se

deixar o trabalhador Ia, se emitir a documentacão como tern de ser ernitida, a INSS

vai cobrar mais, e quem vai pagar é a patrão. Como nenhum dos dois quer pagar, a

trabaihador e que fica prejudicado, porque, quando sai, além de não poder requerer o

benefIcio justo, não volta mais a empresa nenhuma, porque o mesmo medico que Ihe

deu atestado de capacidade dá a atestado de incapacidade.

0 Sr. Jadir Moura esclareceu que, corn relaçao ao caso citado, por conta da

fiscalização em Araxá, o Dr. Anibal, medico do trabalho da DIRT de Uberaba, e outro

colega de Belo Horizonte fiscalizaram toda a area da medicina ocupacional, e nada
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foi encontrado. A 6nica coisa errada que registraram foi a não-apresentaça do

	

uS	 relatório final, que estava no rascunho. Apresentaram trés CATs ernitidas pelo

sindicato, que foram as defesas que fizemos para o INSS. Segundo ele, o Dr. José
ar	 Luiz tern Os laudos do INSS, considerando que se trata de doença ocupacional, mas

	

A	 a empresa solicitou ao INSS a visita do perito, para decidirse é ou nao doença

ocupacional.

Disse que nao se recorda do caso citado do rapaz que recebeu o atestado

quando foi demitido, mas recebeu atestado de inapto, ao tentar ser readmitido; disse

que, sem o nome da pessoa, fica difIcil lembrar. Corn relação ao problema relatado

da funcionária Ana, afirmou que, quando foi dernitida, em momento algum

apresentou sintoma de problema que necessitasse investigação mais profunda ou

exame complementar para firmar diagnóstico. Acrescentou que o caso é urn dos trés

apresentados pelo Dr. Anibal, Aiegou que ela exercia atividade paralela, que pode

ser a causa dos problernas de que se queixa, e que, ern momento algum, foi ao

serviço rnédico da Bunge para reclamar de algurna coisa. Confessou que

desconhecia seu caso, e, quando foi fazer a fiscalizaçao, apresentou a sua CAT.

Indagado pelo Presidente se os trabalhadores, utilizando equipamentos de proteção

individual, podem compensar situaçöes de insalubiidade e se existe arnbiente

insalubre no espaço de produção da Bunge, o Sr. Jadir Moura respondeu

afirmativamente. Disse que a Bunge é empresa corn grau de risco 4, de acordo corn

a NR-4, explicando que ha riscos ocupacionais, como poeira, gases, ruldo, mas que a

ernpresa fornece todos Os equipamentos de segurança necessários as areas onde

existem esses nscos. Contestou a aegação feita de que os terceiros não usam tais

equiparnentos.

0 Sr. José Luiz Dias Campos argurnentou que, ainda que as reclamaçães

trabalhistas nao possarn ser levadas em consideraçao, assim corno urn nümero alto

de CATs pode gerar a presunçao de que urn ambiente de trabalho é insalubre, urn

grande volume de reclamaçöes trabalhistas pode também gerar a presunçao de que

a empresa contratante contratou mal. Esclareceu que, ao talar de medicina do

trabaiho, saüde, deve-se levar em consideraçao o chamado grupo homogéneo de

nsco. Exemplificou corn urna possIvel situação de ernpregados da Bunge ou de urna

contratada que trabalhassem em urn ambiente corn ruldo acima de 100db,

considerando que se nenhum deles usasse protetor auricular durante 8 horas de

trabalho, eventualmente em jornada extraordinária, certamente, no decorrer do

tempo, haveria 100 portadores de desacosia(?) neurosensorial bilateral. Se uma

perIcia comparecesse ao local e detectasse que aquele local era ruidoso, mas
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comprovasse que Os colaboradores passam por exames medicos periOdicos,

as da empresa contratante, mas os da contratada; se nada ficasse constatado

exame admissional, feito por urn contratado ou pela Bunge, de que ele nao é

portador de perda auditiva de nenhuma natureza - isso scm levar em conta a perda

auditiva extralaborativa congênita, hereditária; se ficasse demonstrado nos exames

periódicos, que são vários no decorrer dos anos, que aquele colaborador, usando

equipamento que é rigorosamente fiscalizado pela empresa, nao apresenta nenhuma

perda auditiva, certamente diria que aquele aquele ambiente, embora insalubre, está

controlado. Citou ainda a exemplo dos que trabalham em aeroportos, lembrando que,

ate hoje, a tecnologia não consegulu impedir o ruIdo de uma turbina de avião, mas

todos os operadores de voo usam protetores auriculares, submetem-se a exames

medicos periOdicos e são, no momenta da demissão, considerados aptos, porque

aquele protetor foi eficaz. Lembrou que tal eficácia depende da proteção individual

fomecida, que, nao sendo satisfatória pode gerar problemas.

Argumentou que a exiguidade do n(imero de reclamaçôes trabalhistas é, scm

düvida, urn fator sintomático, acrescentando que, se a nimero fosse grande, algo

estaria errado.

o depoente questionou a fato de Os acordos coletivos estabelecerem

patamares salarials tao altos quando a Constituicão (sic) estabelece que o salário

minima vigente no Pals é de R$200,00.

o Sr. Presidente refutou a afirmação dizendo que o salário mInimo nao é

estabelecido pela Constituição e que R$200,00, para garantir educacao, lazer,

saüdc, esportes, alimentacao, moradia, tudo isso., são, na verdade, uma agressão a

ordem constitucional.

o Sr. José Luiz Dias Campos afirmou que nenhuma empresa contratada

pela Bunge, algumas corn capital social registrados de R$7.000.000,00, outra de

R$2.000.000,00, paga esse salário VII que os tecnocratas do Pals estabeleceram que

seria possIvel para sobrevivência condigna. Acrescentou que esse é urn parãmetro e

ninguém pode ganhar menos do que o minima segundo a prOpria Constituiçao

Federal, mas nao é isso que esta acontecendo.

Indagados pelo Sr. Presidente sobre a discrepância entre salários de

funcionários da Bunge e de trabaihadores terceirizados no exe(cIcio de uma mesma

atividade, o Sr. José Luiz Dias Campos respondeu nao ter condicöes de fazer essa

confirmação, mas considerando a possiblidade, dc diria que é, em tese, urn

problema da Livre iniciativa.
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Diante da insistência do Sr Presidente, que queria fatos e sugeriu a consuta -

a outro depoente, o Sr. José Luiz Dias Campos afirmou que se está registrado que a

empresa contratada paga o piso salarial, ela está dentro da lei; se pagasse menos do

que o piso salarial, iria postular na justiça competente a diferenca. lnsistiu que isso é

piano da Iivre iniciativa, as empresas pagam o salário que acham que podem pagar,

urnas pagam mais, outras menos, senão não haveria a pequena, a media e a grande

empresa.

Voltando a dentThcia feita pelos representantes do sindicato de que ha uma

vioiação contra a Previdência Social, uma fraude, disse que é inconteste. Comentou

que a Previdência Social está impedindo a benesse de aposentadorias especiais

porque, primeiro, está privilegiando a empresa que investe em seguranca em

detrimento daquela que não o faz, pots ate então nao havia nenhuma vantagem para

aquela empresa que investia milhães em proteção coietiva e individual e aquela que

não fazia absolutamente nada: tanto o empregado de uma como da outra, ate então,

recebiam aposentadoria especial. Expiicou que anova iegislação previdenciária

privilegia, sim, aqueles que investern em saüde e segurança: quem provar que o

equipamento de protecão fomecido é eficaz, reduzindo Os riscos aos ilmites de

tolerância permitidos pela lei, não é obrigado afornecer documento nenhum para que

esse empregado obtenha aposentadoria especial.

Contestou o que foi dito sobre conivência entre Os medicos, alegando que a

lei previdenciária em vigor determina a fiscalização por parte da perIcia da

Previdência Social. Exernplificou corn o caso hipotético de alguém que faça urn

documento fraudulento com intuito de prejudicar o colaborador, explicando que o

caso iiia a Previdência Social e, de Id, o perito medico do INSS seria obrigado,

munido dos equiparnentos indispensáveis, a comparecer no ambiente de trabalho,

vistoriá-lo, fazer uma auditoria para verificar se Os informes fomecidos pela empresa,

se o laudo fomecido pelo engenheiro de segurança da empresa, ou do medico do

trabaiho, batem corn aquilo que ele investigou. Explicoi que nao é o fato de a

ernpresa informar ou entrar em conluio corn Consultores que vai impedir o

deferirnento da aposentadoria especial.

Diante da ponderação do Sr. Presidente que se ha fraude por parte do INSS,

ela tern de ser punida, o Sr. José Luiz Dias Campos concordou, dizendo que

considera que a Previdéncia Social não e órgão de assistência social. Ela existe para

dar benefIcios aos reals necessitados; se ela nega urn direito àquele que realmente o

tern, deve ser punida, para isso existe a justiça estadual. Afirmou ter trabaihado corn

inCimeras açães em que a Previdéncia Social nao reconhecia como incapacidade
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laborativa a amputação de dedos, dizendo que não hesitava em ingressar corn

açôes em favor desse estropiado, mas quando se tratava de urn simulador, ele nao

concordava corn o deferimento do benefIcio. Questionou o fato de urn trabaihador

que se diz irnpossibilitado de fazer esforco fIsico por ser portador de lesães por

esforços repetitivos trabalhar como pedreiro, fazendo esforços fIsicos anomiais,

excepcionais, e receber, pela incapacidade, urna remuneraçao major do que se

estivesse no trabaiho. Considerou que casos como esse acabam impedindo o real

necessitado de obter urn benefIcio a que tern direito.

Fez ainda uma observaçao em relação ao que disse o sindicato sobre o

problema da fraude. Disse ter realmente orientado a empresa FOSFERTIL sobre o

fiel cumprimento da leg islaçao previdenciária em vigor. Ate então, Os trabalhadores

estavam acostumados a obter aposentadoria porque viarn urn colega obter. Declarou

que, corn a mudança da lei, se a empresa demonstrar que as norrnas de segurança e

sacide foram cumpridas, os colaboradores não merecem aposentadoria especial de

forma alguma. Explicou que, ao se referir a aposentadorias frauduleritas, nao estava

generalizando, mas que a empresa para a qual trabaiha evita conceder benesses

indevidas a alguém, para não incorrer em nenhuma sancao penal.

0 Sr. Vicente de Paula Rezende esclareceu que quando o sindicato emite urn

docurnento, principalmente nessa area da saUde do trabaihador, é porque ha algum

problema relacionado ao trabaiho. Disse que o sindicato nao se deixaria intimidar e

continuaria na defesa do cidadão trabalhador. Acrescentou que, após a reunião, o

sindicato i,ia ao Ministérlo PUblico do Trabalho impetrar uma ação relativa a questão

da CAT na cidade de Araxá, devido ao grande prejuIzo que Os trabalhadores estão

tendo. Acrescentou que o sindicato nao iria compartilhar esse descaso corn a saUde

do trabaihador da região de Araxá, principalmente na area da mineração. Pediu ao

Presidente da CPI que se proponha tarnbérn aos órgãos federais fazer urn trabaiho

cientIfico naquela regiAo para constatar as irregulandades que estão acontecendo.

A esse depoirnento seguiram-se as falas de agradecimento dos Deputados

membros da Comissäo e dos depoentes e a votação dos requelimentos.

A Comissão aprovou o requerimento da deputada Elbe Brandão para que

fosse intimada a COMIG para prestar esciarecimentos a esta CPI na pessoa do seu

Presidente, Dr. Henrique Eduardo Ferreira Hargreaves, sobre a situação da

"precarização" do trabalho nas minas concedidas pela COMIG. Aprovou tarnbérn o

requerimento do Deputado Adelmo Cameiro Ledo para que fossem convidados o Sr.

Rubens Teodoro da Costa, Diretor-Presidente da Acesita Energética, e o Sr. Fábio

Antonio Fonseca Nascimento, Superintendente Regional da Acesita Energética. para
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prestarem depoimento em data a ser designada acerca de declaraçóes prestadas

Minas Novas e Capelinha sobre as atividades desta Comissão.

EXTRATO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS NA 15 a REUNIAO

ORDINARIA DA CPI, REALIZADA EM 16.04.02'

0 Presidente abriu a reunião inforrnando que esta destinava-se a ouvir Os Srs.

Marcos Antonio Tavares de Deus, coordenador dos trabalhos em fazenda da Plantar

S.A.; Carlos MaurIcio Vasconcelos Gonzala, Superintendente da Companhia.

Setelagoana de Siderurgia - COSSISA -; Adalberto Adair . Fialho, Gerente Florestal da

Gerdau S.A.; Laércio Dias Vieira, Gerente da região de Carbonita da Companhia

Agricola Florestal Santa Barbara, a Sra. Valéria Guerra Mendes, Subdelegada do

Trabaiho em Betim, Fahid Tahan Sab e Geraldo Sérgio Cameiro Santos, Auditor

Fiscal do Trabalho.

Estavam presentes Os Deputados Adelmo Cameiro Ledo, Elbe Brandão,

Marcia Cunha, Fábio Avelar e Bilac Pinto

o Sr. Fahid Tahan Sab iniciou sua fala dizendo que a Convenção n 2 81, da

Organizaçäo Internacional do Trabalho, recomendou a cnação da inspeção do

trabalho e recornendou que Os servidores, responsáveis pela fiscalização das normas

trabaihistas de protecão ao trabalhador, tivessern estabilidade tat para estarem a

salvo de toda e qualquer pressao, ate mesmo da substituição de Govemos. Ha anos

lutam para que se faca a profissionalizacão do serviço páblico de maneira a colocá-lo

distante da interferência polItica.

Se a Delegado Wellington Gala que está, eventualmente, encamando a

instituição, for exonerado, abre-se o flanco para as organizacOes empresariais

intervirem, continuou o convidado. Fragilizar a inspecão do trabaiho significa

condenar inürneros cidadãos aprisionados em cárcere privado, trabaihando para

senhores, corno verdadeiros escravos nos dias de hoje. E born lembrar ao Govemo

que, se articulaçOes de natureza eleitoral para a substituicão do Delegado podem ser

boas, da mesma forma podem ser péssimas, porque a Oposição terá a competência

de ir ao palanque e denunciar, alertou, informando que endereçaram urn documento

ao Ministro Paulo Jobim corn o apolo de quase 100 dirigentes sindicais.

0 Sr. José Maria Soares, representando a Federacão dos Trabalhadores nas

lndistrias Extrativas do Estado de Minas Gerais, juntamente corn sindicatos filiados

em defesa dos trabaihadores, condenou a retaliação do Govemo Federal junto ao
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Ministério do Trabaiho, órgão que vem desenvolvenclo urn fantástico trabaiho junto

aos trabaihadores nao so da carvoaria. Os trabalhadores no campo nao sabem dessa

retaliação, dessa atitude arbitrária. 0 Ministérlo Püblico está tirando centenas de

trabalhadores da escravidão. Ainda existe trabalho escravo, ainda existem menores

trabaihando, por isso essa açao tern de continuar.

0 Sr. José Geraldo Nascimento, diretor do Sindicato dos Trabaihadores em

Saneamento do Estado de Minas Gerais, empregado da COPASA ha mais de 20

anos, disse acreditar que uma retaliacao desse porte, corn aval do Govemo Federal

para a ilegalidade, não teria a concordância desta Casa, que jarnais concordaria corn

essa atitude tomada pelo Govemo Federal pelo afastamento do Delegado da DRT.

Considera a medida uma polItica arbitrária, antidemocrática e de retaliação em dma

dos trabathadores.

O Sr. Wagner Alves Pereira, em nome da Federacao dos Bancários e da

Frente de Federaçães de Trabalhadores do Estado de Minas Gerais, cornposta por 9

federacöes e 340 sindicatos, manifestou a solidariedade do movimento sindicat em

defesa da Delegacia Regional do Trabaiho de Minas Gerais, que tern em seus

quadros importantes profissionais, inclusive, a CESPITA, urna Câmara que luta pela

erradicação do trabalho infantil, terna também abordado por esta CPI.

O Sr. Marcelino da Rocha, Presidente do Sindicato dos Metalirgicos de Betim,

disse que o movimento sindical repudia essa interferêricia poiltica. Não admite que

se calern instituiçöes que reforçam a implementaçao da legislação da Constituição

Federal.

0 Sr. Joaquim Elégio de Carvatho, auditor fiscal do trabaiho, informou que

algurnas das grandes empresas possuern mais de 1% do terntório mineiro. SO uma

empresa possui 33 fazendas, sem capacidade técnica para serem exploradas. Sua

preocupação é que essas empresas, em dado momento, desapareçam como "Ets",

deixando os trabalhadores sem ter como defender seus direitos trabalhistas. Essas

empresas, que estão inseridas no segmento de florestamento e reflorestamento em

Minas Gerais, tern sede em outros palses, enquanto seus testas-de-ferro estão aqui

explorando nossos trabalhadores.

0 diretor do Sindicato dos Servidores Püblicos Federals e da Confederaçao

Democrática dos Trabalhadores Püblicos Federals também registrou seu protesto

contra a demissão do Delegado da DIRT

A Sra. Margarida Barreto de A. Campos, Auditora Fiscal, informou que o Dr.

Wellington foi convocado a estar em Brasilia naquele dia e que não poderia

conceder entrevistas,. Acrescentou que ele ainda não havia sido exonerado.
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• 0 Sr. Djalma Xavier, Coordenador Social do Sindicato dos Rodoviários

Belo Horizonte e Diretor da Federação dos Rodoviários, também lamentou a ameaça

ao Dr. Wellington.

A Sra. Teresa, Diretora do Sindicato dos Trabaihadores Rurais de Araxá e

Região e da Central Unica dos Trabaihadores também se solidarizou corn o Dr.

Wellington e toda a equipe da Delegacia. Afirmou que é necessário defender 0 direito

trabaihista e Os direitos sociais que os empresários, as grandes fazendeiros e o

Govemo vêm negando, desrespeitando as leis.

O Sr. João César Pinheiro, do CREA, anunciou que a entidade está solidária

as colocaçães feitas pelos trabaihadores, pela CUT, pela FETAEMG, pela FITIEMG e

pelos fiscais da DAT.

A Sra. Valéria Guerra Mendes, Auditora Fiscal do Trabalho corn

especializacão em Medicina do Trabaiho e Subdelegada do Trabalho em Betim,

acredita que as irregularidade e faihas nas condiçöes de trabalho quanta a sacide e

segurança é 0 reflexo de urn problema major detectado, que são as empresas

proprletárias do reflorestamento e verdadeiras usuãrias do carvão vegetal não

assumirem esses empregados como próprios.

Falando de uma inspeção realizada , explicou que o primeiro problema é o do

transporte inadequado. Outro problema é a falta de uniforme. A legislação prevê que

o uniforme pode ser incluIdo na lista da NRC, que trata dos equipamentos de

proteção individual. Depois vêm as condiçöes sanitárias. Os locals de trabaiho não

tern urn local adequado para refeicão. As cozinhas são improvisadas, ficam ao

relento em alguns lugares As empresas não tern urn responsável pela higienizacão

desses alojamentos. Os próprios trabalhadores são os responsáveis pela

higienização que acontece ao final da jomada do trabaiho.

Em vários locais, verificaram que nao ha fomecimento de água potável.

Nos alojamentos ha ausência de armános e de papel higiênico nas

instalaçães sanitárias. Nas frentes de trabalho, junto as baterias de fornos,

normalmente nao ha instalação sanitária móvel, como seria previsto, nem abrigo

nstico. As empresas foram notificadas disso também.

Outro ponto importante que ela destacou é que todas as empresas da região,

salvo engano, foram autuadas por operarem corn motosserra, máquina perigosa e

responsável por inCimeras mutilaçöes no Pals. A legislacão tern urn anexo que trata

so da motosserra e prevê tanto Os dispositivos de segurança que a máquina deve ter

como também urn treinamento para sua operaçao segura. As empresas não

comprovaram treinar adequadamente Os operadores. -

III



-----,' \.
100

O Sr. Luiz Fernando Duque de Souza participou da fiscalizacao nas gran es

empresas produtoras de carvão na regiao de Curvelo onde constatou terceirização

ilIcita. Observou que as pequenas empresas são, muitas vezes, incentivadas ou

criadas pelas grandes empresas. Os pequenos empresários nao teriam idoneidade

econômica para manter seu empreendimento, tanto é que as condiçöes de trabaiho

encontradas são precárias. Exigem investimento na area de alojamento, de meio

ambiente e do trabaiho coma urn todo.

Os trabaihadores terceirizados acabam tomando-se empregados de segunda

categoria. Tern salários menores; na carteira de trabaiho, consta o salário mInimo;

não tern a garantia nem Os ganhos das convencöes coletivas proporcionadas pelas

empresas, tais como o salário-base, piso salarial mais elevado, assisténcia médica e

tIquete-refeição. Outro irregularidade foi a afirmação dos próprios trabalhadores de

que ganham por producao - R$300,00, R$400,00, R$500,00, dependendo da época

do ano, da intempérie e da demanda da produçao de carvão -, embora a carteira de

trabaiho esteja assinada corn o salário mInimo.

Isso traz vários prejuIzos ao trabalhador, desde o recoihimento do fundo de

garantia, quando é demitido - as rescisães são todas feitas corn base no salário

rnInimo -, assim como o 130 saláno, férias, etc.

Esse ganho por produção resulta do excesso de jornada de trabaiho. Todos

os trabaihadores que encontraram afirmaram trabaihar ate 18 horas Cu desde a hora

em que a sol levanta ate o final do dia, em função desse ganho por producão.

Curvelo abriga grandes empresas, como a grupo da Mannesmann, da Gerdau, da

COSSISA, da Belgo Mineira, mas as condiçães de trabaiho são péssimas.

0 Sr. Marcos Antonio Tavares de Deus, Superintendente da Plantar, explicou

que a malaria dos seus funcionários das carvoarias, hoje, é transportada por Onibus e

par caminhOes vistoriados pelo DER. Quanto a questão dos uniformes, também

fomecem uniformes a todos os empreiteiros.

Quanta as condiçäes sanitárias e ref eitOrios, realmente, em algumas situaçOes

- dos empreiteiros menores -, essa parte dos refeitórios nao é tao bern organizada

como em outras carvoarlas, mas que a Plantar tern uma situaçao muito boa em

termos de refeitório - ate a questão de armários, também; realmente, tern algumas

carvoatias em que faltam esses armários e urn local mais adequado para a pessoal.

Corn relaçao a medicina e segurança do trabaiho, informou que tern uma

médica do trabaiho, urn engenheiro de segurança, dois tecnicos de segurança, e já

está ncluindo a pessoal no PCMSO da empresa.
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o Sr. Carlos MaurIcio Vasconcelos Gonzala, Diretor-Superintendentda

COSSISA, informou que ha quatro ou cinco anos, passaram a adotar esse modeIó

terceinzação, em razao de urn termo-compromisso que assinaram corn o próprio

Ministéro, tirando Os empreiteiros autônomos e passando-os a empreiteiros

microempresários. Para tal, remuneram relativamente bern, de acordo corn o

mercado do carvão vegetal, que é muito instável - ha trés meses, estava a US$1 2,00

e, hoje, está a US$22,00.

• Be resumiu as condiçães de trabaiho oferecidas pela empresa: uniforme,

camas corn 80cm e também colchöes corn a densidade adequada. Disse que os

Procuradores do Ministérlo focalizaram apenas Os aspectos piores, mais

condenáveis, mas a empresa oferece condiçâes limpas de alojamentos, ônibus

adequado, material de proteção e água filtrada.

Quanto a terceinzacão, fizeram urn termo de acordo corn o Ministérlo Ptiblico

e acham que ela é necessária para urn serviço de grande porte. 0 próprio Govemo é

urn grande terceirizador.

o Sr. Luiz Fernando Duque de Souza respondeu que o Ministério do Trabaiho,

nessas inspeçäes que faz, não vai as empresas para condená-Ias, mas para

inspecioná-las.

No caso da COSSISA, houve acompanhamento dos empregados e do

engenheiro da empresa em todos Os locais, alojamentos e frentes de trabaiho.

Ressaltou tarnbém que a terceirização é ilegal na atividade-firn de urn

empreendimento. Se a empresa tern como sua atividade-fim a produção de carvão,

pot mais grosseira que esta seja, ePa não pode ser terceirizada. A lei nao permite. 0

que é possIvel terceirizar, como a Assembléla e o Ministérlo fazem, são as atividades

auxiliares, as atividades-meio, limpeza, faxina, vigilância, serviço de copa, etc. Isso é

possIvel se terceirizar. Mas, a atividade-fim não.

Tern havido urn desrespeito das ernpresas que terceirizarn a atividade do

carvoejarnento. Elas tern colocado trabaihadores em condiçäes desumanas a custa

de jomada excessiva, meio ambiente precário, como uma forma de minimizar seus

custos. Não ha dcivida de que é muito meihor ser empregado da Mannesmann, da

Plantar, COSSISA, Belgo Mineira do que ser empregado de urn pequeno empresário,

que não tern condicães de oferecer dignidade e boas condiçôes de trabaiho. E muito

meihor ser empregado de urna grande empresa.

0 que essas empresas estão fazendo é desrespeitar a lei, descumpri-la,

terceirizando. Se existe urn termo de compromisso firmado corn o Ministérlo, a

terceinzação acaba dificultando o papel do Estado na sua fiscalização. As grandes



empresas se eximem dessas responsabilidades por meio de pequenos empresário_-{'

que surgem e somem da noite para o dia.

o Sr. Luiz Angelo Coelho, engenheiro florestal, informou que o carvão vegetal

na Gerdau não é urna questao preponderante, não é a principal matéria-prima. Como

é urna grande empresa de ago, o carvão nao representa nem 1% da sua atividade

econômica. Desde que a empresa chegou em Minas e começou a trabaihar corn o

ago, encontrou a atividade já terceirizada e Ihe deu continuação.

Quanto as irregularidades trabalhistas, tern-se esforçado intensamente para

fiscalizar e acompanhar esses terceiros, inclusive por causa da dificuldade do

trabaiho rural. Diante de irregularidades detectadas em alguns locais, a comissão

intema ja está levantando e providenciando todos Os reparos possIveis. 0 respeito

aos direitos do trabaihador é uma exigência que faz parte das diretrizes éticas da

Gerdau. Na fazenda em Curvelo, além do tratamento de água, ha uma escola em

parceria corn a Prefeitura, que atende a mais de 150 ciancas e urn curso noturno de

alfabetização ate o 49 ano primário. A Prefeitura entra corn os professores e a

empresa dá a estrutura fIsica, o transporte, a alimentaçao e merenda a noite.

Entretanto acreditava que tinham urn sisterna que cobria todos os possIveis

defeitos e irregularidades, rnas não funcionou. Vão corrigir e tentar aprimorar.

o Sr. Luiz Fernando Duque de Souza acredita que a terceirizaçäo que esses

grandes grupos econômicos vém fazendo é ilIcita, ilegal. 0 registro é justamente por

estarem terceirizando essa atividade-fim do seu empreendimento que é a produção

de carvão. 0 registro deveria se dar nessas grandes empresas e nao na pequena

empresa.

Esclareceu que a lei é bastante clara quando diz que a terceirização na

atividade-fim de qualquer empreendimento é proibida por lei. Essas empresas

descumprem a lei quando terceirizam. 0 caso da Gerdau é uma coisa urn pouco

absurda. No seu quadro de funcionários existem 48 ernpregados efetivos e 961

trabalhadores terceirizados. Então, ernpregados da GERDAU são apenas 48. Isso é

urn absurdo. Consta corno sendo objeto daquele empreendimento a produção de

carvão. Essa produção de carvão e para produçao do ago, que é o objeto-fim. 0

entendirnento da lei, como está no contrato social, é que a objeto-fim é a produção

de caivão. Ela está terceirizando essa atividade, o que sena proibido par lei. A

empresa controla todo a processo de produção de carvão: a qualidade, a preço, a

quantidade, as fiscais na frente das baterias controlando a produção. Ela demonstra

que essas ernpreiteiras contratadas para terceirizar são rnero braco do seu

departamento pessoal. Ela usa esse artifIclo como forma de redução de Custo da sua

¶
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produçao, porque ela é uma grande empresa e Os pequenos empresáriostêm

dificuldade de negociar, de firmar acordos coletivos. Isso pulveriza a capacidade dos

trabalhadores se organizarem e conseguirem meihor condição de trabalho.

A Dra. Valéria Guerra Mendes disse que os probiemas detectados foram

similares em todas as empresas, que são as operaçöes corn motosserra, transporte

e uniforme. E preciso esciarecer que as condiçôes de trabaiho tern que ser

asseguradas a todos. As empresas tern técnicos na area que são conhecedores do

que a iegislação exige. Existem dois programas, urn é o PPRA, que é o Programa de

Prevenção de Riscos Ambientais, e o outro é o PCMSO, Programa de Controle

Medico de Saide Ocupacional, previstos em lei, que dizem qua Os profissionais da

area de sade e segurança das empresas contratadas por ela dentro do quadro ou

que as assessoram tern que prever e controlar todos os riscos presentes no ambiente

de trabaiho. Os trabaihadores, quando fazem as suas refeiçães, o fazem sob a sd,

em locals afastados, sem fomecimento de água em quantidade minima. Muitas

vezes, não tern condicöes de fazer as suas refeicöes em condiçães higiênicas. 0

ideal é que haja instalaçöes sanitárias móveis cu então que no momento de fazer as

refeiçöes fossem para locals adequados onde houvesse instalaçöes sanitárias para

que pudessem higienizar.

0 Sr. João Julio dos Santos,dirigiu a area fiorestal da COSSISA. Disse que

estão corrigindo as falhas que os fiscais apontararn. Afirmou que São Os próprios

trabaihadores que fazem a limpeza do alojamento. Existem 210 funcionários

terceirizados e 48 funcionários fixos, registrados na empresa. Todos tern piano

assistencial e de sacide, mas não sabe se a poIItica salarial dos funcionários e das

terceirizadas é semeihante.

Existem irregularidades, mas tentarão sanar todas elas, como por exemplo em

relação aos uniformes, que não estão padronizados e os empreiteiros já estão

providenciando; os colchôes corn densidade 28 já foram providenciados; as camas,

que eram 70cm, passaram para 80cm.

0 Sr. Luiz Angelo Coelho inforrnou que o numero de empresas terceirizadas

da Gerdau está em tomo de 17. 0 servico de saüde que existe para os seus

funcionários, corn empresa especiaiizada e contratada, que faz todo o servico medico

no local, e o mesmo que existe para os terceirizados. A quantidade desproporcional,

dita pelo Ministérlo, de uma relação de 48 por 961, é porque, de fato, terceirizam

esses funcionários, que nao estão Id para produzir, mas sirnplesmente para fiscalizar

e receber o serviço. Criararn uma comissão intema, de fora da area, para repassar

todas as areas da empresa, para verificar se havia mais algurna coisa a ser corrigida.



Ha alguns anos, procurararn dar uma condição melhor, por via do SEBRA I J3/.4u
quase todos Os prestadores de servico. Cerca de 90% tiveram três dias de urn cur.'

de gerenciamento básico para microempresários, para prepará-los para atender corn

qualidade a Gerdau.

o convidado prosseguiu relatando que a atividade de produçao de carvão de

Minas Gerais se iniciou corn carvão nativo, para 0 aproveitarnento da expansão da

fronteira agrIcola. Corn o passar do tempo, corn a vinda do reflorestamento, essa

atividade foi se transformando em urna atividade rural e passou a ser rnais

empresarial, em cima de florestas plantadas. A produção de carvão desse jeito e uma

cultura de Minas Gerais, de pequenos ernpresários que se dedicaram a esse tipo de

prestação de serviço. Isso nao quer dizer que não atenderão a legalidade, são

pequenos ernpresários, mas a lei existe para todos, independentemente se são

empresas grandes ou pequenas, pois o curnprimento da lei independe do tarnanho

da empresa.

o Sr. Marcos Antonio Tavares de Deus, da Plantar, informou que o processo

de terceirização é somente da produçao de carvão vegetal. Tern 8 empresas e todos

os funcionários dessas empresas, Os empreiteiros, foram incluIdos na PCMSO. Em

termos de ntimero, hoje tern em tomo de 800 funcionários próprios e 194

terceirizados.

Hoje, o carro-chefe da Plantar é a prestação de serviço no setor florestal. Na

unidade de Curvelo, tern a produção de mudas florais. Então, a parte de

carvoejamento é terceirizada.

o Sr. Carlos MaurIcio Vasconcelos Gonzala, da COSSISA, disse que a

ernpresa já teve várias fases na produçao de carvão.

Houve uma fase em que a empresa cortava, terceinzava para o transportador

e terceirizava o carvoeiro. Ele morava corn a famIlia na carvoeira, tinha urn ganho

muito maior, melhor higiene. Surgiu urna lei que dizia quo quem tinha urn objeto, por

exemplo, urna rnáquina, urn carninhâo, uma motosserra, poderia ser prestador de

serviços.

ApOs isso, fizeram urn acordo corn o Ministério para acabar corn todo esse

sistema e constituir as microernpresas corn todos Os empregados fixados, exigindo

que todos aqueles que entravam deixassem sua ficha no escritório da empresa,

comprovando, dessa forma, o seu registro na terceirizadora. Isso aconteceu durante

longos anos. Adrninistrar 200, 400 ou 900 homens de campo é algo muito difIcil..

Para ele e totalmente inviável o servico de administrar o trabaiho de campo devido a

sua falta de ritmo. E preciso procurar maneiras econômicas para produzir.
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o Sr. Luiz Fernando Duque de Souza disse que o processo de terceirização

está estampado nos relatórios apresentados a CIPA e a diagnóstico é o de que,

efetivamente, a problema é a terceirizacão, que vern causando prejuIzos e péssimas

condicöes de trabaiho aos empregados das carvoarias.

A Sra. Valéria Guerra Mendes reafirmou que a terceirização está fora do que a

lei prevé, trazendo onus para os trabalhadores, inclusive refletindo em sua saóde e

seguranca. E importante que as empresas ref litam sobre isso e se enquadrem na let

porque são empresas que tern total condição econOmica de faze-b, o que não as

impedirá de serem rentáveis. Podem perfeitamente manter seu importante papel

social, que e o de empregar pessoas, mas darido-Ihes as direitos previstos em tel.

o Sr. Carlos MaurIcio Vasconcelos Gonzala, respondendo a iridagacão do

Presidente, informou que depois de urn acidente corn caminhão, que matou vários

empregados, passararn a exigir os ônibus para Os funcionários. Ate então, o DER de

Minas Gerais aprovava o uso de carninhOes para o transporte do pessoal, corn cabine

de ago e corn bancos laterais, sob a licença do DER.

0. Presidente perguntou ao representante da Gerdau se a producão de

carvão é uma atividade-fim.

o Sr. Luiz Angelo Coelho respondeu que não pensa assim. 0 carvão, não

sendo matéria-prima, nao entra em 10% da producão do ago da Gerdau. Não chega

a 10%. A grande matéria-prima da producão do ago Gerdau é a reciclagem de

sucata.

o Sr. Carlos MaurIcio Vasconcebos Gonzala explicou que antes se produzia

ago através de grandes companhias, a chamado "big steel", como são a USIMINAS e

a Belgo Mineira, que produziam o seu gusa próprio através de coque e, depois,

passava-os nos fornos LD, que tinha uma grande influência de poetra, porque

queirnava corn oxigênio, soltando uma imensidão de poluentes. Hoje o processo é

outro; o processo foi despoluldo, porque, por meio dos fomos elétricos, ele é filtrado

corn filtros eletrostáticos e não corn sistemas de despoluidores a base de agua etc. A

Gerdau tern seis companhias de ago no Brasil e seis no exterior, todo ele na base de

sucata. 0 ferro gusa entra no processo do ago em sucata em uma proporção de 10%

a 12%, somente para fazer o banho - porque é urn material rnais compacto, e forma a

banho para receber a sucata mais heterogênica. Mas esse produto tambérn é

substituido pelo HBI, uma espécie de ferro não tao puro quanto a gusa - é urn

processo feito na Venezuela e em outros palses, que também substitul a banho do

ago lIquido, para receber o volume de sucatas heterogênicas, que são pedacos de

tnlhos e outras coisas mais.
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Nesse processo nao é usado o carvão.O processo do ago é todo usado coni

ferro gusa, que tern 93% de pureza de ferro; pode ser usado corn ferro esponja, que

é feito a gas natural, do petróleo; pode ser feito corn outro processo que está em

evolução nos Estados Unidos, chamado iron carbide. Os Estados Unidos estão

empenhando todo o seu esforco para descobnr uma nova fonte metálica. Em todo o

mundo ha vários estudos em andamento para elirninar esse processo metáfico. Ate

porque esse processo vem todo por meio do coque, quo é o carvão mineral e que

tern alta incidência de enxofre, que, quando encontra umidade, torna-se ácido

sufürico e retoma como chuva ácda, queimando todas as vegetaçães etc. Quer

dizer, é muito pior do que 0 processo de carvão vegetal.

A sucata é vinda do automóveis, de trilhos que foram originariamente

produzidos corn carvão mineral, de gases de petrOleo... 0 ago pode ser gerado de

tudo isso.

Mas e!e precisa ser queimado em determinado momento, e uma das fontes é

o carvão, a outra pode ser o iron, etc..

O Sr. Presidente indagou se a asseguraçao dos direitos é reconhecida como

de co-responsabilidade da empresa.

O Sr. Carlos MaurIclo Vasconcelos Gonzala respondeu quo quando o

empreiteiro não tern idoneidade financeira, logicamente a empresa é co-responsável

por isso. Mas, normalmente, procura empreiteiros que tenham idoneidade financeira

pelo menos para assumir Os encargos sociais de seus empregados.

O Sr. Marcos Antonio Tavares de Deus acrescentou que o foco principal da

empresa é no setor do reflorestamento, que é desde a produção do muda ate a

floresta plantada, aos sete anos. Nesse processo, não terceirizam. TOm urn processo

de terceirização de carvão, na unidade do Curvelo porque a prestação é no serviço

florestal.

So no processo de carvoejamento é que existe terceinzação. Nos outros

processos, sao, na verdade, prestadores de serviço. Uma empresa media no setor,

mas uma das malores empresas no processo de prestação de serviço no setor

florestal. Fazem carvoejamento para atender a sidenirgica. A Plantar

Empreendimentos, Setor Florestal, tern, hoje, 35 anos. Após 18 anos de criada a

Plantar, criaram a Plantar Siderürgica. Então, produziem carvão para atender o ferro

gusa na unidade que tern em Sete Lagoas.

O Sr. Luiz Angelo Coelho informou quo exigem dos prestadores de serviço,

todos Os meses, que apresentern guia do recoihirnento de FGTS, cópia dos

contracheques, todos Os SCUS reistros, procurando assegurar que todos os direitos

I
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trabaihistas estejam sendo cumpridos. A questao trabalhista de FGTS, registro, 	 I.,

é verificada mensalmente.

Dentro da empresa, como urn todo, ha, anualmente, urna pesquisa de

satisfação dos funcionáos, para ver como está indo. Na visão de que os

empregados - mesmo Os de terceiros - devem ter as seus direitos trabaihistas

respeitados, so ha urn jeito de ficar sabendo: perguntar a eles se estão sendo

respeitados Cu não.

Não sendo especialista da parte legal, nao sabe dizer se o problema de a

carteira de trabatho ter registrado o salário mInimo rnas a empresa pagar por

produção é ilegal.

Quanto as jornadas de trabaiho de 12, 14 horas, intormou que é feita urna

pesquisa corn Os trabaihadores, por amostragem, justarnente para detecção de

alguma irregularidade.

EXTRATO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS NA 26 REUNIAO

EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DA CPI DAS CAR VOARIAS,

REALIZADA EM 7.3.02

o Presidente abriu a reunião informando aos presentes que se destinava a

ouvir depoimentos dos Srs. Antonio Claret de Oliveira, Superintendente-Geral da

Vallourec e Mannesmann Tube S.A.; Mario ErrnIiio de Morals e José Roberto Freire,

Presidente e Diretor de unidade da Companhia Mineira de Metals - CMM,

respectivamente; e João Carlos Rosário, Gerente-Geral da White Martins Gases

Industrials Ltda.

Estavam presentes a reunião os Deputados Marco Regis, Dairno Ribeiro Silva,

Márcio Cunha, Adelmo Cameiro Ledo e Elbe Brandão. Coma convidados, Antonio

Claret de Oliveira, Tomaz Jamisson Miranda da Silveira, Luciano Lage de Magalhães,

José Roberto Freire, Joäo Carlos Cardoso Rosário e Carlos José Macedo.

o Sr. Antonio Claret de Oliveira, Superintendente-Geral da Vatlurec e

Mannesmann Tube S.A., afirmou que a empresa em que trabatha optou pelo uso do

carvão vegetal por acreditar que essa matéria-prima conjuga meihor as variáveis

custo, impacto ambiental e geracão de emprego.

A Vallurec e Mannesmann Tube S.A. está presente em 16 municIpios, mas é

gerenciada em Curvelo, corn suportes principals em João Pinheiro, Brasilândia de

Minas e Bocaiiva. 0 convidado esclareceu sobre os processos tecnológicos



empregados na carbonização da madeira e disse que o aumento da

levou a redução de pessoal próprio (caiu para a metade em oito anos) e de terceiros.

Afirmou ainda que a empresa desenvolve atividades para realocar o pessoal no

mercado.

Segundo Claret, o ponto mais forte da empresa é a area de medicina e

segurança no trabalho. Ele disse que em pesquisa feita pela RE[, consultoria

intemacional, a V & M Florestal fol considerada a empresa de meihor prática nessas

Areas.

A terceiiização, afirmou o convidado, é realizada por trés razães. A primeira,

fazer corn que a empresa se concentre no foco de sua atividade principal. A segunda

razão seria de ordem social: para estimular o desenvolvimento de microempresas e

pequenas empresas na regiâo. Por fim, a qualidade dos serviços, pois as

microempresas, de acordo corn Claret, conhecem meihor, administram mais de perto

e corn rnais lucro Os empreendimentos a seus cuidados. A terceirização, concluiu,

estaria dirigida a meihoria de resultados e não a urn abatimento de custos.

0 superintendente informou que a V & M repassa quase a metade do

faturamento as prestadoras de serviço (cerca de US$ 17.000.000,00), quantia que

disse poder demonstrar ser suficiente para o desenvolvimento legal das atividades

delas.

lnformou ainda que a V & M toma cuidados para garantir que as atividades

das empresas terceirizadas se desenvolvam em parâmetros corretos. Entre eles

estao a selecao cuidadosa das empresas, a celebração de contratos escntos corn

definição clara das responsabilidades de ambas as partes, promoçao de seminários e

treinamentos para que as empresas prestadoras de serviço possam se estruturar

melhor e, finalmente, auditoria e fiscalização de todas as atividades terceirizadas.

Para o convidado, a V & M não se enquadra nas graves referëncias que Os

relatórios integrantes dos autos de inquérito promovido pela CPI fizeram a respeito

das condiçöes precárias de trabalho em urn dos estabelecimentos da empresa, a

Fazenda Boa Esperança, em Paracatu. Ele disse estar em posse de uma carta de

todas as empresas contratadas para prestar serviço naquela fazenda, corn resposta

satisfatória ao conteido dos relatórios. Tanto as condiçöes de trabalho nao eram

precárias, argumentou Claret, que a V & M foi autuada pelo Ministérlo do Trabalho

por infracão apenas do art. 41 da CLT, que trata do registro do empregado, e assim

mesmo, ele afiançou, indevidamente. Os empregados das empreiteiras contratadas,

de acordo corn o convidado, não podem ser considerados empregados da V & M,

rnas das empresas prestadoras de serviço. Claret disse ainda que o entendimento do
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Ministeno de Trabaiho para a autuaçao nao se apotava em lei, mas em enunciado

Superior Tribunal do Trabaiho.

o Dr. Tornaz Jamisson Miranda da Silveira, Auditor Fiscal do Trabalho lotado

na Subdelegacia de Trabaiho em Patos de Minas, iniciou seu depoimento

esciarecendo que em 1992 a maioria das atividades de carvoejamento e

reflorestamento eram contratadas diretamente pela Mannesmann, empresa que

sempre teve muita preocupação corn a segurança e a satide dos trabalhadores. 0

auditor salientou que corn a terceirização, entretanto, as condiçäes de trabaiho estão

se tomando precárias.

o convidado r&atou que, quando de sua visita a Fazenda Boa Esperança,

encontrou 44 trabalhadores, entre os quais apenas 3 erarn registrados como

empregados da Mannesmann. 0 restante pertencia a 3 empreiteiras, e 6 dos

trabaihadores eram donos das ernpreiteiras. 0 empreiteiro, mais dois ou três

trabaihadores, e quern carregava as madeiras nas costas. Estavam trabalhando em

uma atividade-fim da Mannesmann, porque a produção da fazenda é o carvão

vegetal, destinado a unidade industrial em Belo Horizonte.

Segundo o auditor, a terceirização exclui Os trabalhadores dos benefIcios que

a Mannesmann proporciona a seus funcionários. 0 acordo coletivo de trabaiho que a

empresa fez corn o sindicado e corn a FETAEMG não Os atinge. 0 piso salarial no

acordo coletivo é de R$220,00 e houve aumento em novembro. 0 salário mensal fixo

dos trabaihadores das empreiteiras é R$189,00, e os servicos de corte de madeira e

carvoejamento são pagos, em geral, pela producao. 0 Dr. Tomaz disse ainda que

está havendo sonegacao, porque os empreiteiros estao pagando os salários fixos e o

resto estaria indo para o caixa 2.

o convidado ressaltou que as empreiteiras são todas pequenas empresas,

corn capital entre R$5.000,00 e R$1 0.000,00, quantia insuficiente para arcar corn as

conseqUências de urn acidente de trabaiho. lnformou ainda que as empresas não

tern patrimônio nern endereço, seu escritório é a residéncia do dono da empreiteira.

Em relação aos contratos de serviço, o auditor disse ter verificado que sO ha

penalidade para o empreiteiro, nao para a Mannesmann, que pode, além disso,

rescindir o contrato quando quiser.

Dr. Tomaz afirmou que os contratos estão em desacordo corn o art. 2 Q da

CLT, por repassarern o risco da atividade econâmica aos trabaihadores. Tal não

aconteceria se eles estivessern fichados nas Mannesman, uma vez que a lei garante

a irredutibilidade dos salários.
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0 convidado contou ter sido informado pelo Sindicato dos

João Pinheiro que a Mannesmann tern 313 empreiteiros trabaihando para suait

empresas de reflorestamento. Ele acredita que, em breve, os próprios donos das

empreiteiras farão o serviço e nao mais as trabaihadores. Segundo estimativa do Dr,

Tomaz, 90% dos trabaihadores das empresas de reflorestamento da Mannesmann

não estao regularizados.

0 auditor resumiu a situação dizendo que a problema é a terceirização

fraudulenta. Por estarem desempenhando atividade-fim, Os trabaihadores deveriam

estar registrados na Mannesmann e ter direito a todos os benefIcios concedidos pela

empresa.

0 Sr. Luciano Lage de Magalhães, Gerente-Geral do sistema agroflorestal da

Comparihia Mineira de Metais (CMM), iniciou seu depoimento descrevendo

detaihadamente as atividades em fazendas situadas em João Pinheiro, Paracatu e

Vazante. Fez urn histOrico da empresa e pontuou aspectos técnicos da produçao.

Indagado pelo Deputado Adelmo Cameiro Ledo sobre a situacao dos

trabaihadores na empresa, o Sr. Luciano afirmou ter sido realizada inspecao nos

meses de janeiro e fevereiro, corn presenca de colaboradores da CPI. Disse terem

sido feitos dois autos de infraçao, que colocou a disposiçao dos interessados.

0 convidado ressaltou que diferentemente das outras empresas, a CMM não

consome carvão vegetal e por isso não tern empreiteiros nas fazendas. Segundo o

Sr. Luciano, a 0MM tern contrato de venda e compra de madeira e não tern

responsabilidade sobre a produto depois de vendido ou sabre Os clientes, mas como

houve clientes autuados, a empresa suspendeu a contrato corn eles.

0 Deputado Adelmo Cameiro Ledo indagou ainda como a carvão vegetal era

produzido pela empresa. 0 Sr. Luciano declarou que a CMM processava parte do

carvão para vender no mercado corno carvão corisco (utilizado para churrascos), para

uso da própria empresa ou para vender facultativamente aos clientes que compram

rnadeira. A produção de carvâo, segundo ele, está em tomo de 10.000 m. Afirmou

que grande parte da produção é carvão de manejo sustentado, e que a empresa so

empacota 1.000 t de carvão produzido de eucalipto.

0 Dr, Tomaz Jamisson Miranda da Silveira informou Os resultados da auditoria

realizada na 0MM. Relatou que a maior parte do que foi trazido a CPI dizia respeito a

Fazenda Born Sucesso. Contou ainda que, por volta de 1995 ou 1996 a CMM fazia

contratos de empreitada como a Mannesmann e que as condiçöes de trabaiho erarn

degradantes. Disse haver surgido uma denüncia, na época, de urn trabaihador

acidentado que não havia recebido nenhuma assistência dos empreiteiros - sequer
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fora encaminhado ao INSS. Nesse periodo a empresa foi autuada, Os contratos

empreitada foram descaractenzados, pelo art. 41, e estabelecido 0 vInculo do

trabaihadores corn a CMM.

Na opinião do auditor, a CMM encontrou urn caminho para mascarar a

situação. Vende madeira em pé e catvão para várias siderürgicas porque alega nao

necessitar consurnir todo o carvâo que produz. No caso de carvão corisco, utilizado

para churrasco, compra dos clientes para revender. Segundo Dr. Tomaz, a partir do

momento que a CMM contrata seus clientes para trabaihar no estabelecimento da

empresa, deveria fiscalizá-Ios. Na verdade, para o Dr. Tomaz, a produçao de carvão

corisco e uma atividade-fim da empresa, e nao, como vem sendo alegado, uma

atividade-rneio.

O auditor relatou que fez Os autos da infração para a empresa que IA

colocaram, Vasconcelos e Castelo Branco, mas que todos etes voltararn porque o

endereço da empresa era ignorado. Ele relatou ainda que todas as vezes que o

Ministérlo do Trabaiho autua empreiteira dessa area, os autos nunca chegam, pois

nao existe endereço. A conclusão de Dr. Tomaz é que essas empresas são

fraudulentas, testas-de-ferro. Quando penalizadas, são fechadas e outras, abertas;

os trabalhadores sempre saem prejudicados.

Dr. Tomaz contou que esteve na Fazenda Santa Cecilia, onde constatou a

situação precária dos trabaihadores. Os que cortavam madeira não dispunham dos

equipamentos de seguranca necessários, como calça de algodão (que evita

acidentes graves pois segura a correia da motosserra) e protetores facials. Os

alojamentos eram inadequados (sem instalaçäo sanitária, piso de terreno batido,

insuficiéncia de camas, água potável de péssima qualidade). Além disso, afirrnou ter

encontrado trabalho infantil: uma menina de 15 anos tinha a função de colocar

madeiras dentro do fomo e se encontrava sem equipamento de seguranca, apenas

de chinelos. Como se nao bastasse, a atividade de fomeiro é insalubre e, portanto,

proibida a menores de 18 anos.

O convidado disse haver reunido a docurnentação e encaminhado ao

Ministério Ptblico, por acreditar que urn Procurador teria mais condiçöes de analisar

melhor a situacão do que o Ministério do Trabatho. A rnesma documentação foi

entregue a Justiça do Trabalho, a fim de pesquisar se havia vInculo empregatIclo ou

terceirização.

Ainda segundo o auditor, os trabaihadores da Fazenda Santa CecIlia não

pertenciam a região, eram provenientes do Norte de Minas, principalmente da região
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de São Francisco, BrasIlia de Minas e Januária. Trabaihavam durante tres mes 

sem receber nada. Somente recebiam o salário quando voltavam para casa.

Dr. Thomas disse também que a rotatividade é muito grande nas empresas de

terceinzacão, a tim de evitar que o vInculo empregatICiO seja caracterizado.

Normalmente, o trabaihador fica durante dois ou trés meses em determinada

propriedade, sai e val para outra. Na aparência, as empresas nunca demitem o

trabaihador, ele é que pede demissão. 0 auditor disse ter verificado que 90% dos

trabaihadoreS haviam pedido demissão na White Martins; nos documentos

apreendidos, entretanto, havia rescisães de contrato e vários pedidos de dispensa do

empregado ao empregador assinados em branco.

o auditor concluiu sua fala dizendo haver arranjos na documentacãO

apresentada pelas empresas. No caso da Mannesmann, por exemplo, os cartães de

ponto aparentavam estar regulares, mas tinham sido assinados por urna so pessoa.

Ele citou ainda exemplos de jornadas irregulares de trabalho. 0 fomeiro, encarregado

de verificar o calor do tomb, trabalha quase 24 horas, inclusive aos sábados e

domingOs. Além disso, os trabaihadoreS corneçam sua jornada as 5 da manhã c-

ate as 5 ou 6 da tarde, corn pequenO intervalo para almoço. E não ha hora extra.

o Dr. José Roberto Freire, Diretor da Unidade de Zinco da CMM,

complementOU a apresentacãO do Sr. Luciano Lage. Começou seu depoimento

dizendo que, quando a CMM iniciou suas funçöes, necessitava de carvão vegetal a

tim de alimentar os fornos; corn o desenvolvimefltO tecnológico da empresa, contudo,

os fornos passaram a ser movidos a óleo BPF e a produção de carvão deixou de ter

urn tim. 0 carvão vegetal é ainda vendido para os clientes que comprarn madeira em

pé. Segundo o Dr. José Roberto, a madeira plantada pela empresa teria diversas

finalidades, uma das quais a venda para clientes que produzem carvão. A producão

de carvão, portanto, estaria fora da linha de atividade da empresa. 0 Dr. José

Roberto afirmou que, para tornar viável o a atividade agroflorestal, a CMM beneficia

40% da produção e a comercializa. Disse ainda que a empresa está respeitando a lei,

pois faz contrato de compra e venda de madeira em pé e também beneficia a

madeira, empacota e vende no mercado.
Indagado pelo Deputado Adelmo Cameiro Ledo, presidente da CPI, se a

producão de carvão era atividade-fim da empresa, o Dr. José Roberto disse que não.

A venda de carvão para churrasco, segundo ele, é apenas uma das atividades da

empresa, que compra o carvão do mercado e o beneficia, para depois revendê-lo.

0 Deputado perguntou se a CMM comprava o carvão de outras fontes, e a

convidado respondeu que a empresa possula diversas fazendas e clientes que

-.	 .,,..	 .-	 -	 . .	 -	 .	 . •1••..	 •'.	 -



,.

trabaiham nesse tipo de atividade, e que so comprava deles. Inquirido se os
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vendiam carvão a outras fontes, respondeu que sim. Disse que a empresa

Vasconcelos e Castelo Branco vendeu em 2000 toda a sua produção de carvão para

terceiros e que em 2001, a CMM comprou 20% de toda a produçao de carvão que a

empresa fez corn a madeira comprada da CMM.

o Deputado ainda perguntou ao convidado se Os clientes exploravam a

madeira para outros fins além da produção de carväo. Ele respondeu que não, que a

CMM tern uma serraria em uma das suas fazendas, onde as madeiras são

beneficiadas e vendidas no mercado por meto da prOpria empresa.

o convidado declarou que a CMM nao compactua corn atividades ilegais

como as da empresa Vasconcelos e Castelo Branco, apontadas pela fiscalizaçao do

trabaiho. Disse também que a CMM não tern condicão de fiscalizar todas as

empresas que compram madeira em pé das suas fazendas e sugeriu que os próprios

sindicatos rurais da região façam investigação e auditoria. Por tim, declarou que, se o

Ministérlo do Trabaiho fizesse auditorias mais frequentes e cientificasse a CMM do

que outras empresas estão negligenciando, eta poderia atuar corn mais constância.

o Dr. Carlos José Macedo, Gerente Industrial setor de produção de carbureto

de cálcio na White Martins Gases Industriais, iniciou seu depoimento explicando que

o carvão vegetal é utilizado na empresa para a produção de carbureto de caleb, por

sua vez matéria-prima para a producão de acetileno.

o convidado relatou que a White Martins comecou a implantar florestas nas

décadas de 1960 e 1970, em virtude das legislacöes que obrigavam empesas

consumidoras de carvão vegetal a terem sua prOpria madeira. Na década de 1980,

contratou a empresa Plantar para implementar o projeto. Após sete anos, a White

Martins contratou empresas especializadas na produção de carvão vegetal.

Em relação ao primeiro auto de infração lavrado pelo Dr. Tomaz na inspeção

realizada na Fazenda Santo Aurélio, em Paracatu, o convidado argumentou que a

White Martins não considera a produção de carvão vegetal como urna atividade-fim

da empresa, que é produtora de gases industilais.

o segundo auto de infração se referia a falta de banheiros femininos nas

instalaçöes vistoriadas e a existência de danos na porta do banheiro. Segundo o Dr.

Carlos José essas infraçöes já foram corrigidas.

0 terceiro auto de infraçao dizia respeito a falta de alguns documentos no

local. 0 convidado afirmou que isso havia sido sanado e que os documentos

requendos estavam anexados na defesa.
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Quanto ao horário de trabalho, a convidado afirmou que Dr. Tomaz sugerira

indIcios de jornada de trabalho superior a 16 horas, mas que isso nAo fora verificado

no registros de ponto e que as empresas contratadas garantiram ser de 6 horas a

jornada diana. 0 Dr. Carlos José disse ainda que Os empregados podem escolher o

horário de inicio do trabaiho, e que alguns optam par começar bern cedo, 5 ou 6

horas da manhã, par causa das condicöes climáticas da região.

0 convidado finalizou dizendo que as condiçaes de trabalho na White Martins

são muito boas, pois a empresa possui uma forte polItica de seguranca, saüde e

melo ambiente. Citou coma exemplo disso a fato de nao haver registro de acidentes

na empresa nos dois ültimos anos, nem de acidentes graves ao longo de muitos anos

de atividades.

0 Dr. Tomaz Jamisson Miranda da Silveira cantrapôs a fala do convidado as

dados levantadas nas inspeçôes que realizou na White Martins. Disse ter realizado a

primeira inspeção em 1992 ou 1993. Naquela época, encontrou uma situação muito

precária, de aliciamento de mão-de-obra, ate de trabaiho análogo ao escravo. Havia

alojamentos de Iona plástica, Os trabaihadores dormiam em catres, a alimentação era

da pior qualidade possIvel. 0 trabalho era trocado par comida, e nao havia empresa

no local, mas urn "gato" que recrutava os trabaihadores.

De Id para cá, afirmou o auditor, houve melhora. Ele relatou que atualmente

ha duas empresas no local, uma de ex-funcionário da White Martins. Mas mesmo

assim encontrou problemas.

Dr. Tomaz esclareceu que a Ministério de Trabalho tern duas opcaes: pode

fazer urn auto de infracão ou notificar a empresa e dar urn prazo para que ela

regularize a situação.

Contou que a esgota da cantina estava aberto, corria ao lado do alojamento, e

que a empresa foi notificada do fato. 0 nómero de sanitários era insuficiente e não

havia banheiro feminino. Não havia alojamento prOpria para as cozinheiras, que

moravam na cozinha, e as trabalhadores não tinharn armários para cotocar seus

pertences.

Dr. Tomaz disse que havia urn empreiteiro fornecendo o calçado de proteção

sem a certificado de aprovação do Ministérlo do Trabalho, que deve haver em todo

equipamento de segurança. A empresa foi notificada também desse fato.

Urn dos autos de infração foi Iavrado por falta de apresentação de

documentos. Segundo o auditor, os trabalhadores reclamaram que havia 60 dias naa

recebiarn a salário, nem tinham recebido o 13 Q. Coma os docurnentos nao foram

apresentados quando requisitadbs, Dr.Tomaz disse ter inferido que Os trabalhadores
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estavam mesmo sem receber. Quando interro9ou-os, eles disseram que a prática'%'...._6)

usual era receberem so no dia em que fossem retomar a Sao Francisco. Dr. Thomas

prosseguiu dizendo que muitos deles geratmente ficam 60 dias na propriedade, vao

para São Francisco e depois retomam. Em urna das empreiteiras ele afirmou ter

encontrado documentos assinados em branco: o termo de contrato, a rescisão do

contrato e a aviso de pedido de disperisa ao empregador. Em outra empreiteira, tinha

havido 44 rescisöes contratuais apenas em 2001, entre as quais apenas quatro sem

justa causa; as restantes eram pedidos de demissão do trabaihador. Diante desse

quadro, a auditor inferiu que, ao entrar na empresa, o indivIduo assina a

documentação em branco. Ele disse ja ter informado esse fato ao Ministério Püblico.

De acordo corn Dr. Tomaz, ocorrerarn algumas mudanças no sistema de

carvoana, mas práticas antigas continuam. Ele disse haver carteira assinada, corn o

salário-rnInimo ou piso salarial da categoria, apenas para fins de fiscalização, mas

muitas atividades são pagas par produtividade. 0 operador de motosserra, par

exemplo, ganha R$10,00 por metro de madeira derrubada; no entanto, tern que

pagar a gasolina gasta e urn ou dois ajudantes (de R$7,00 a R$10,00 por dia),

apesar de registrados na firma. 0 transporte de madeira é pago por m 3: Normalmente

ha urn empreiteiro responsável que faz o carregamento, auxiliado por dois ou três

trabaihadores que ele paga. Os fomeiros e seus ajudantes, que enchem e esvaziam

os fornos, são pagos por dia e por m3. Dessa forma, Os documentos apresentados

não correspondem ao que de fato ocorre.

O auditor relatou que, quando o Ministério do Trabatho passou a fiscalizar as

carvoarias, os empresários começaram a registrar os trabaihadores e a fazer os

recibos. Para evitar os altos encargos sociais, na carteira constava a salário mInima.

Essa prática continua.

Muitas empresas, de acordo corn Dr. Tomaz, adrninistrarn as empreiteiras e

tern especial atençao corn segurança. 0 ernpreiteiro contratado pela empresa compra

tudo corretamente, mas e eia quem fomece. E o caso da Mannesmann.

O auditor frisou que a escravo da atualidade nao fica mais preso por grilhôes,

mas por dIvidas. Em grande parte das situacôes, relatou, o trabalhador comeca

devendo seu deslocamento, a alimentacao e é obrigada a ficar ate que sua dIvida

seja paga. Isso ocorria em 1992 na White Martins, mas hoje a situação mudou. Para

evitar alga que caracterize 0 trabalho escravo, as errpresas dão alimentaçao livre.

Dr. Tornaz esclareceu que, no entender do Ministério do Trabalho, a

reflorestamento e a produção de carvão são atividades-fim a partir do mornento em

que a indUstria.é proprietária da terra onde se planta 0 eucalipto. Não poderia haver
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terceirização nessa area, e, além disso, nenhuma das empreiteiras tern capacidade

financeira par arcar corn prejuIzos de qualquer problema trabaihista. Entretanto, o

auditor concluiu sua fala dizendo que o Ministérlo do Trabaiho poderia considerar a

possibilidade da terceirização, desde que a empresa contratante assurna

diretamente os trabaihadores, e que eles tenham Os mesmos direitos e condiçôes de

trabaiho que Os da empresa.

Inquirido pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva acerca da frequência de

fiscalizaçöes por parte do Ministérlo do Trabalho, Dr. Tornaz respondeu que elas

costurnam ser motivadas por denüncias, em razão do pequeno nürnero de auditores

fiscais disponIveis.

A Cornissão aprovou requerimento do Deputado Fábio Avelar para que o Sr.

Tomaz Jamisson Miranda da Silveira, Auditor Fiscal do Trabalho, também fosse

convidado a participar da reunião, pois esteve presente nas inspeçöes realizadas nas

empresas Também aprovou requerirnento do Deputado Fábio Avelar para que

fossem intirnados a depor o Sr. Carlos José Macedo, Gerente Industrial da White

Martins Gases lndustriais, já que as unidades vistonadas na regiao de Paracatu estão

sob sua responsabilidade; e Luciano Lage Magalhães, Gerente de Unidade da C.,

EXTRATO DOS DEPOIMENTOS DA 168 REUNIAO ORDINARIA DA

COMISSAO DA CPI DAS CAR VOARIAS, REALIZADA EM 23.4.02

o Sr. José Carlos do Vale, Diretor de Segurança e SaUde da Confederação

Nacional do Trabalhador do Setor Mineral, afirmou que a realidade da minera no

Brasil e desconhecida, ate mesrno por agentes do setor e pelos trabalhacLrE Ela

abarca hoje, segundo estimativas, 2.500.000 trabalhadores no Brasil e as atividades

se estendem desde o areal ate o ouro. De acordo corn dados do próprio Govemo, tiá

700 mil trabaihadores mais localizados nas mineraçães. Desses 700 mil, somente

10% tern registro em carteira. A organização dos trabaihadores tern uma dificuldade

imensa de atuar em todas as frentes onde eles se fazem necessários.

o convidado relatou que a rnineração foi a atividade que mais matou, mutilou

e agravou a saUde dos trabalhadores nos ültirnos sete anos. E classificada como

atividade de risco 4 (sujeita a mais perigo). E a camped em concessão de beneficios

previdenciários em todos Os nIveis - na invalidez permanente, em casos de morte e

nos benefIcios concedidos para a invalidez parcial. Desde 1995 as normas de

I.
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seguranca estão sendo alteradas para meihorar a qualidade de vida desses 	 -.

trabaihadores, como a MR 21 e 22, que datavam da década de 40, normas que

fazem parte da Portaria n2 3.214.

Em urn primeiro levantamento, foi observado que 70% dos trabalhadores

sindicalizados são portadores de uma ou mais moléstias de origern ocupacional. A

mais fácit de detectar é a perda auditiva por ruIdo. Entretanto, todos Os trabaihadores

dernitidos da mineração são classificados como trabaihadores aptos nos atestados

de saide dernissional. E crime notificar que urn trabaihador goza de boa saüde

estando ele doente.

De acordo corn o Sr. José Carlos, o procedimento hoje é encaminhar todos Os

trabaihadores que saem das empresas de rnineração, de acordo corn o grupo de

risco, para o raios X de tórax, audiometria e exame de sangue, que consiste no

hernograma para contagem de plaquetas. Ha trabaihadores que apresentam LER,

surdez e leucopenia.

Os trabalhadores demitidos jamais conseguirão retomar ao posto de trabatho

no rnercado formal, pois saem da mineração corn vários problemas de saCide e não

são informados destes. 0 convidado informou que Os orgaos estaduais não fazem

cruzamento de informaçöes a respeito do assunto. Ele acredita que as empresas tern

informacães mais precisas, já que fazern o monitorarnento da saüde dos

trabaihadores. Como esses nao são aceitos por outras empresas ao serem

dernitidos, a mineração cria urn exército de excluldos. 0 que agrava ainda mais a

situacão, disse o Sr. José Carlos, é que a aposentadoria especial não existe mais

para os trabalhadores da rnineração. A questão da aposentadoria é tao séria, que se

superpãe ate a luta dos trabalhadores por urn salário melhor.

Outro problema, segundo o convidado, é que o efetivo do Ministério do

Trabaiho encarregado das atividades de mineração no Brasil chega a menos de 1%,

o que impede o Ministérlo de fiscalizar corn eficiência as condiçöes do trabalho de

rnineracão.

O rnais grave, no entender do Sr. José Carlos, é que a sociedade acaba por

arcar corn as despesas de sobrevivência do trabaihador da rnineracão. Em

Congonhas, por exemplo, ha quase 2.500 trabalhadores vivendo do INSS. Desde

11960,11/3 dos trabalhadores das mineraçöes de Congonhas morreram precocernente.

E Os nürneros da Previdência Social, levantados pelo DATASUS, são bern menores

que os da realidade.

O convidado acrescentou que o setor empresarial não tern polIticas claras que

levem em conta a saide dos trabalhadores de mineração. Muitas vezes, os nimeros

.
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dos acidentes de trabalho nas grandes empresas estão ocultos na terceirizaçã

porque 60% das empresas de mineração tern trabaihadores de empresas

terceirizadas. E são trabalhadores expostos a condiçöes as mais penosas, que não

tern nenhuma informacão, principalmente em atividade desse teor de risco. Eles tern

medo porque normalmente o contrato de trabalho é temporário. Não são assistidos

pelo SUS, cujo papet seria monitorar a saUde dos trabaihadores, visitando os locais

de trabaiho.

Para a Sr. José Carlos, a mineração não tern que necessariamente degradar o

meio ambiente, não tern que matar, mutilar ou adoecer trabalhadores. 0 convidado

repudiou o fato de fiscais do Ministérlo do terem sido punidos na semana anterior em

Minas Gerais par mostrarern as mazelas do setor extrativo no Estado.

E necessário, concluiu o Sr. José Carlos, desenvolver projetos corn as

ernpresas, seja no local de trabalho ou na comunidade, para mostrar que rninerar é

possIvel, é preciso e pode ser feito de maneira saudável, sem matar, sern agredir o

meio ambiente, produzindo riqueza e dividindo-a.

Gabriel de Fatima Santos, Secretário de SaQde de Itamarandiba e ex-

Presidente do Sindicato dos Trabaihadores na lndüstria de Extração de Madeira e

Lenha de Itamarandiba, informou que falaria de sua experiência como Presidente do

Sindicato e sobre questôes relativas ao Vale do Jequitinhonha.

Ate o corneço dos anos 80, relatou o Secretário, a extração vegetal era urna

atividade essencialmente rural e nao tinha organização urbana. Os sindicatos erarn

de trabaihadores rurais, e houve uma decisão do Ministério do Trabaiho de criar essa

categoria vinculada a extrativa, que era mais antiga. A categoria dos trabaihadores

nas empresas reflorestadoras ficou enquadrada junto corn Os trabaihadores do setor

mineral. Ate hoje ainda ha uma divergência sobre quem, de fato, representa: a

extrativa ou a rural? Mas a verdade é que a categoria se organizou como sindicatos

de categoria urbana. E fol como sindicato da categoria urbana que travou as

principais lutas em defesa dos trabalhadores de Minas Gerais.

0 convidado prosseguiu dizendo que no começo dos anos 70 ate 1980 a

polItica do Govemo Federal para tentar desenvlver a Vale do Jequitinhonha era dar

subsIdios para grandes ernpresas cornprare terra na regiao e reflorestá-la. As

ernpresas tiveram recursos e incentivos fiscais para isso.

A primeira fase foi a de implantação das florestas. Urn contingente significativo

de trabaihadores fol deslocado do campo para a cidade corn a prornessa de emprego

na cidade. Em ltarnarandiba, muitos pequenos proprietários venderam suas terras

V	
V	 V:V:t.	

V,	

V	

V

I	 S
-V

'-	 V	 V •_VV••	 • 	
• 	

-



pressionados porque os grandes haviam vendido as deles. 0 principal comprador\\

a ACESITA .

No começo de 1977, a ACESITA tinha concluIdo a primeira parte do plantlo e

fez uma dernissão em massa de trabalhadores. Em 1981 cornecou o corte de lenha e

da atividade madeireira, e ela passou a admitir urn nümero significativo de novos

trabalhadores (cerca de 1.500, 1.700). 0 sindicato surgiu na regiao a partir de 1982.

Em 1984, o Ministérlo do Trabaiho reconheceu o sindicato da categoria.

O convidado contou que a privatização da ACESITA se deu em 1991, 1992.

As coridiçöes de trabaiho eram muitIssimo ruins, o nimero de trabaihadores que se

desligavam da empresa principal por livre solicitação, e havia uma polItica de

desmonte da organização dos trabaihadores.

Corn a privatização da ACESITA, a empresa comecou a mecanizar uma parte

e terceirizar a outra. 0 ncimero de trabaihadores desempregados as vezes era maior

do que o de empregados. Os que salam da ACESITA buscavam outra fonte de

emprego, já que não era mais possIvel voltar a terra.

O convidado disse ter em mãos urn relatório que havia sido entregue ao então

Ministro do Trabaiho, Walter Bareli, num encontro em Minas Novas. Nesse

documento eram apontados uma série de problemas do Vale, näo so os relativos a

empresa reflorestadora, mas também os rerativos a mineração. 0 sindicato fez uma

série de propostas. Disse que o documento poderia ser t:itil a Assembléia Legislativa

por tratar dos problemas a partir da ótica do povo e näo dos empresários.

Para o Sr. Gabriel de Fatima Santos, urn dos problemas a ser resolvido é a

intermediaçâo da mão-de-obra no setor. Na sua opinião, a empresa dona das terras

deveria ter responsabilidade direta para corn seus empregados. A intermediação da

mão-de-obra realizada ate 1999 é crime contra a organizacäo do trabalho. As

empresas que eram donas das terras terceirizavarn apenas parte da atividade-fim. E

preciso destacar que nem toda atividade-fim na area de atuação do sindicato e da

federação, principalmente nas empresas reflorestadoras, foi teceirizada e sim parte

significativa da atividade-fim. Isso rnuda as regras do jogo, pois estabetece uma

relacao nova. As consequências das novas regras são nefastas: remuneração mais

baixa, condiçöes de segurança inadequadas, desorganização dos trabaihadores,

tome e miséria.

Segundo o Secretário, o argumento usado é que Os empreiteiros criariam

empregos. Ele diz discordar disso, pois acredita que quern cria emprego é o dono do

empreendimento. Ao terceirizar, a empresário simplesmente prejudica a parte mais

fraca que são as trabaihadores. Quern possul uma propriedade tern que arcar corn a



responsabilidade por seus empregados. A terra tern que cumpiir uma funcao social

que é 0 resgate e o respeito aos direitos dos trabalhadores. 0 emprego deve garantir

Os direitos básicos e fundamentais como assistência médica, direitos sociais e

transporte digno. E preciso haver equiparaçäo de salários e benefIcios dos

trabaihadores da empresa e dos trabalhadores das empreiteiras.

A terceirização nao é uma prática particular da ACESITA, mas de todas as

empresas do setor. 0 convidado disse ter presenciado vários episódios de demissão

em massa de trabalhadores para substituiçao por empreiteira, quando era Presidente

do sindicato. Acrescentou que, em janeiro de 1994, a CENIBRA demitiu 800

trabaihadores de uma ünica vez, para colocar empreiteira no lugar. Apesar de

dizerem que a empresa terceirizada nao é empreiteira, mas "portadora de serviços", o

Secretário a classifica como intermediário de rnão-de-obra, que visa ao lucro sem que

tenha feito grandes investimentos.

Na opinião do Sr.Gabriel, as empresas que detêm o empreendimento

econômico tern obrigaçao de manter as empregados fichados na atividade-fim. Ele

afirmou que nao é totalmente contrário a terceirizaçao de serviços que nao sejam da

atividade-fim. Entretanto, o que existe no setor extrativo é empreitada na prOpria

atividade-fim, e isso prejudica trabalhadores e comunidades.

Ele também disse acreditar que o caso da ACESITA é exemplar para o setor e

ofereceu enviar para a CPI todos Os acordos coletivos da categoria, de 1985 a 2001.

Se as conquistas da categoria forem analisadas, afirmou, será constatado avanço

significativo. 0 problema é que esses avancos não se aplicam aos trabaihadores das

terceirizadas.

o Sr. Jacinto Roque Santos, Presidente do Sindicato dos Trabaihadores da

lndüstria de Extração de Madeira e Lenha de Itamarandiba e Turmalina, disse

concordar corn o Sr. Gabriel e esperar que, corn a CPI, houvesse avanço na

conquista de direitos dos trabaihadores, näo so da ACESITA, mas também da

CENIBRA, da CARF e de outras empresas.

0 convidado reforçou que considera a terceirização uma prática de

exploraçao. Comentou que trabalhou na ACESITA como carvoeiro, em urn serviço

sacrificante; no final do mês, tInha urn saláno correspondente corn o trabalho, o que

nao ocorre nas empreiteiras. Ali o trabalhador não tern dignidade, porque não tern

assistência médica, odontológica, e o saláno, muitas vezes, é menor que o mInimo,

porque, no final do més, ha descontos a serem feitos.

Comentou que a ACESITA foi criada para gerar condiçöes para o vale, mas,

em troca disso, desfavoreceu-ó. Contou que 15% das terras do municIplo pertencem
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A ACESITA. 0 pequeno produtor vendeu sua terra e precisa emigrar para o corte do old
cana, para So Paulo e para as grandes favelas. 	 -

o convidado concluiu que, quando o trabalhador rural migra e não tern

condicoes financeiras para ter urn lugar adequado para morar ou assstência médica,

fica propenso a usar violência e roubo para sobrevtver.

o Sr. José Fernando Coura, Presidente do SINDIE)(TRA, sindicato patronal,

começou seu depoimento afirmando que as empresas investigadas pelo Ministério do

Trabaiho não são fivadas ao sindicato que preside, mas. ao  SINDFER - Sindicato da

lndt'istria de Ferro do Minas Gerais.

Disse que tern procurado transformar o sindicato em urn sindicato da ind(stria

da mineração. A própria FAEMG já criou urn Sindicato na area de carvoatia - o

Sindicato dos Produtores de Energéticos Florestais e outros derivados de madeira do

Estado de Minas Gerais - SINDENER -, presidido pelo Sr. EgIlio de Paula Correia.

A FAEMG fez uma solicitacao - e está retirando da nossa area sindical essa area de

lenha e madeira para que fique claro que o SINDIE)(TRA atua nas areas mineral e

agrIcola. Na verdade, a produção florestal é uma atividade essencialmerite agrIcola.

Disse concordar corn o Deputado Adelmo Cameiro Ledo de que a CPI não

tinha sido instaurada para cortar o desenvolvirnento de Minas Gerais, mas para que a

Assembléia corrija rumos. 0 convidado leu itens do estatuto do sindicato, disse que

o SINDIEXTRA tinha uma postura cooperativa corn a CPI, e que estava ali para

representar do fato e de direito as empresas da indüstria extrativa mineral no Estado

do Minas Gerais.

Afirmou que o ernpresário que não cumpre a lei está matando seu negócio. E

tratar mal os trabalhadores é nao cumprir a lei e, portanto, é matar o negócio.

Comentou que a principal razão pela qua! Os fiscais encontram irregutaridades e

descumprirnento da lei do trabalho é a econömica.

Acrescentou que não adiantaria apenas constatar que existe "precarização"

do trabaiho e quo ha empresas que espoliam os trabalhadores. Mas que seria muito

importante so a cadeia produtiva do ago fosse meihor compreendida para tracar

polIticas condizentes corn sua importância para os trabalhadores e para a sociedade

em geral. Explicou em linhas gerais como se processa essa cadeia e sugeriu polIticas

pblicas que estimulassem a produção de ago no Brasil.

Indagado pelo Deputado Márcio Cunha sobre como o SINDIEXTRA se

posicionava a respeito da terceirização, o Sr. José Fernando Coura afirmou que o

sindicato era favorável a terceirização especializada. Exemplificou corn a atividade de

dinamitação na mineração. Dentro das atividades do uma lavra, ha a perIuração para
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colocar explosivos, o desmonte de rocha para colocar a rocha compatIvel para a	 trat

próxima etapa, que é o carregamento, para depois levar a instalaçao de britagem. E 	 INEI

muito comum atualmente a substituição do trabalho intemo por uma terceirização

especializada, porque é mais competitiva. E possIvel a substituiçao por uma equipe	 as

multidisciplinar, as vezes corn salários rnelhores do que Os salários que a própria 	 pal

ernpresa que contrata paga, e essa empresa pode prestar o serviço em várias	 mc

empresas. Entretanto, o SINDIEXTRA é contrário a terceirização pura e simples. 	 inti

Trocar seis por meia dUzia nada mais é do que aviltar o saláno do trabalhador,	 ac
resurniu o Sr. Fernando.	 - V

0 Deputado Adelmo Cameiro Ledo disse concordar corn o Presidente da 	 en

SINDIEXTRA. Para ele, a questão da terceinzação pode ser discutida e a relaçao do 	 se

trabaiho pode ser aprimorada. Não se admite e é inaceitável a terceirização como 	 sit

instrumento de "precanzação" do trabaiho. Essa regra tern sido abrangente em

diferentes setores. Acrescentou que, em determinados setores onde se faz a

extração por empresas contratadas altamente qualificadas, os empregados recebem

todos os equiparnentos e as condiçöes adequadas para o trabaiho. A terceinzação

como está colocada no Brasil, é muito mais, como regra geral, urn processo de

"precarização" do que de aprimoramento das técnicas de trabaiho e de otimização

dos resultados em uma deterrninada açao do trabaiho. Essa preocupação leva todos

Os sindicalistas e todos Os que defendem Os trabaihadores a uma posiçao de grande

resisténcia ao processo de terceirização, porque, fora as exceçöes, a regra geral é

urn processo de precarização e de penalização do trabaihador.

A propósito da falsidade dos atestados que os trabaihadores do setor mineral

recebem das empresas, atestados que declararn boa sade quando, na verdade,

eles são portadores de moléstias funcionais e outros problemas, o Sr. José Carlos

do Vale disse que o movimento sindical está se fundamentando cuidadosamente

para fazer uma denüncia responsável. Se o medico pratica esse ato dentro da

ernpresa, está conivente corn ela. Pela Iegislaçao, o medico tern que monitorar para a

empresa e, a partir daI, montar estatIsticas, apresentar dados para os fiscais do

Ministérlo do Trabalho. 0 problema e que os dados de saüde do trabalhador ficam

nos prontuários medicos e o sindicato nAo pode ter acesso a eles. Mas o sindicato

está tentando fazer isso por fora, providencia para que o trabaihador seja examinado

pelo INSS, Orgao que define a situação do acidentado, do trabaihador doente e

concede benefIcios. Alias, Segundo o Sr.José Carlos Vale, o INSS tern uma

conivência branca também, já que deveria fiscalizar as questöes de acidente de
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trabalho nas empresas, mas não fiscaliza. Apesar de essa ser uma atribuição

INSS, nunca se viu uma acão repressiva contra as empresas

Indagado se sindicato não tinha urn corpo medico para cuidar dos seus

associados, o Sr. José Carlos Vale respondeu que não, que o sindicato não tern esse

papel. Segundo a legislação, a empresa tern a obrigação de proceder ao

monitoramento dos problemas que dizem respeito a saüde dos trabaihadores, corn a

intervençao concreta no local de trabalho através do CESMIT, para trabalhar de

acordo corn a NA n Q 22, inclusive cumprindo o Programa de Gerenciarnento do Risco

- PGR - para, a partir do risco, trabaihar na prevenção. 0 PGR propãe que as

empresas devem atuar no gerenciamento dos riscos, para que os trabalhadores nao

sejam expostos a essas mazelas.0 convidado relatou que o sindicato denunciou a

situação ao INSS.

Ainda a propósito de insalubridade, o Sr. Gabriel de Fatima Santos respondeu

sobre os efeitos nocivos da fabricaçao de carvão sobre a saide do trabalhador.

o convidado disse que os sindicatos são pequenos e não tern recursos para

ter uma consultoria, urn levantamento mais elaborado e credibilidade técnica para

trabalhar corn os nümeros. Algumas deniThcias que a setor da madeira fez durante

muitos anos foram relacionadas ao enveihecimento precoce dos trabaihadores da

Area. Alguns levantamentos foram feitos, mas não ha estudo mais aprimorado Alguns

desses documentos nem tern assinaturas do técnico que fez. Ha urna série de

sugestães dadas por uma cornissão constitu Ida na empresa por volta de 1988 ou

1989. 0 Sindicato, durante uns cinco anos, bateu rnuito nessa tecla do

erivelhecimento precoce e da morte precoce do trabalhador nesse setor.

Quanto a crItica feita em relaçao a empresas terceirizadas, o convidado

esclareceu que a terceirizacão no setor é a particularizaçao da atividade-firn. Na

prática, a terceirização e simplesmente a exclusão dos direitos.

o Presidente abriu a reunião informando que a reunião anterior não

aconteceu por falta de quorum. Nesta reunião, foi recebida urna carta do Sr. Fábio

Antonio Fonseca Nascimento, acompanhada de uma fita gravada.

A carta pretende esclarecer o teor das declaraçOes prestadas pelo Sr. Flávio

em entrevista na Radio Aranãs, na cidade de Capelinha, no dia 21 de dezembro de

2001.

Ele diz que se encontrava indignado pelo fato de a CPI estar investigando

apenas a Acesita Energética, considerada uma ernpresa-modelo pelos próprios



fiscais do Ministeno do Trabalho e Emprego Por ISSO, encaminhava a fita e pedi

desculpas.

Coma empregado da Acesita Energética ha 27 anos, a totalidade deles a

serviço do vale do Jequitinhonha, acompanhou, participou e viveu todo o processo de

transformaçao que a empresa trouxe para a vale, especialmente para Itamarandiba,

Capelinha, Minas Novas, Carbonita e outras cidades. Naquele momento, a empresa

estava exposta na mIdia de forma negativa, apesar de nao ter culpa comprovada.

A sua motivação ao conceder a referida entrevista na Radio Aranãs fol

defender a que é fundamental para as pessoas do vale do Jequitinhonha: a

manutenção do emprego e a garantia de urna vida digna. Em nenhum momento

pretendeu atingir Os membros desta CPI, mesmo porque entende que a apuraçao

dos fatos faz parte do processo dernocrático e é salutar na medida em que se prove

a verdade.

Apresentou então a todos as membros da CPI o pedido formal de desculpas,

solicitando que as declaraçôes feitas naquele momenta fossem consideradas uma

exaltacão momentânea, sem a objetivo de causar qualquer dano, denegrir, difamar

ou caluniar as representantes do povo e esta Casa.

Em seguida,executa-se a fita cassete, cujo tear segue resumido.

O Sr. Fábio começa a entrevista explicando 0 que é uma CPI. Na sua apiniao,

se uma CPI for bem articulada, corn o assunto ou o motivo bern caracterizado, corn

as objetivos bern claros, se a sociedade ou as setores envolvidos e ou não

prejudicados estiverem coesos quanta aos objetivos finais dessa CPI, acreditarem

nessa CPI, se houver evidências claras e contundentes sobre as denáncias

formuladas, se as denunciantes tiverem urn grau de credibilidade razoável, se houver

imparcialidade nos membros da CPI para buscar estritamente a verdade,

independentemente de a resultado final terir dogmas ou doutrinas, otientação

partidária, interesses eleitorais, interesses pessoais próprios ou de terceiros

envolvidos no problema, ele acha ótirno e fica justificada uma CPI muito claramente.

o Sindicato da Federaçao das lndüstrias Extrativas, na região, encaminhou a

Assembléia urna fita sabre a situaçãa dos trabalhadores nas carvoarias. Foram a

Assembléia, fizerarn urn cinema, levaram urn balde de água suja afirmando que ali

estava a água usada pelos trabalhadores das empreiteiras para beber, sendo que o

Ministério do Trabalho provou que 100% dos funcionários, tanto da ACESITA como

de terceiras, levam de casa garrafa térmica de cinca litros, quantidade mais do que

suficiente para sua labuta diana.

fi
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o Procurador do Ministeno do Trabaiho deu vanas entrevistas afirmando

coisas que, realmente, não tinham nern apurado ainda, prosseguiu o entrevistado.

Todos os membros da CPI tinham acesso ao relatório, mas mesmo assim preferiram

apurar as dentThcias de servico éscravo, de mão-de-obra de menor, de pessoas sem

registro, urna série de irregularidades.

o relatório do Ministérlo do Trabaiho dava urn atestado de boa conduta para a

Acesita e seus empreiteiros. Na realidade, o objetivo principal, que era investigar

esses fatos, já estava esclarecido, a não ser que se duvide de 14 agentes fiscais que

estiveram aqui.

Durante a V Reunião Ordinária, o Presidente comunica que recebeu relatório

do Ministérlo do Trabalho. 0 Deputado Dalmo Ribeiro Silva pede a abertura de

inquérito policial para apurar a morte do Sr. Jorge Bispo Mura, em Itarnarandiba. 0

Dr. Jorge, Delegado de Itamarandiba, encaminhou o pedido para o Presidente da

Assembléia, dizendo que o inquérito que apura a morte do Sr. Jorge Bispo Mura está

em andamento no IML para fazer autópsia. E informava que essa pessoa não era

funcionário da ACESITA, nem de nenhuma de suas empreiteiras, e que não

trabaihava em suas areas. Trabaiharia em carvoatia de terceiros, na região. Mesmo

corn essa afirmativa, que é urn documento püblico que está no inquérito policial, os

Deputados continuaram insistindo que aquela morte era suspeita, que teria

envolvimento da ACESITA, continuou o entrevistado. No dia 23, houve a segunda

reunião. Al, sim, foram convocados o Presidente da ACESITA, Os sindicalistas, Os

denunciantes.

No dia 30, Os sindicalistas se ofereceram, sem ser intirnados. Como estavam

na reunião do dia 23, ofereceram-se espontaneamente para ir na semana seguinte.

Na opinião do entrevistado, foi armado urn circo. Fizeram insinuaçöes, sem a

preocupacão de comprová-las. Levantaram suspeita sobre o trabaiho dos Auditores

Fiscais. Disseram que nao acompanharam a fiscalização. Nos depoimentos

subsequentes, foram desmentidos, porque, na ação fiscal, os Auditores filmararn e

fotografaram. 0 pessoal do Ministérlo do Trabaiho que esteve Id confirmou e rnostrou

as fotos e as filrnagens mostrando Os indivIduos junto corn o Procurador.

Continuaram levantando suspeita sobre a rnorte do Jorge Bispo.

0 entrevistado prosseguiu relatando que no dia 13 o Presidente da ACESITA,

Dr. Rubens Teodoro da Costa, esteve na CPI. A ernpresa teve a preocupacão de

provar tudo o que falava, corn transparência, corn documentação. Na opinião do

entrevistado passaram desapercebidas todas as rnoçöes que as Cârnaras

mandaram, que as Associaçöes Comerciais mandaram. Parece que, foi lido
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intemamente, prosseguiu. Não havia interesse em sua divulgação. 0 que na

f1j;
	

interessava a Comissão nao era dado conhecimento.

0 destino da CPI passou a caminhar para a questão da atividade-fim. Se o

Procurador nao tivesse entrado corn acão civil p(iblica, a condução da CPI iria

desencadear para o encaminhamento ao Ministéno Piblico, que entraria corn a ação

contra a ACESITA, informou o convidado.

A acao civil püblica já entrou. Cabe questionar o sentido da CPI, ponderou o

entrevistado. 0 Regimento Interno da CPI é bern claro. 0 art. 114 do Regimento

Interno da Assembléia, que rege também a CPI, diz que a Comissão apresentará

relatóno circunstanciado contendo suas conclusães, o qual será encaminhado a

Mesa da Assembléia para publicaçao e providências de sua competência e, quando

for o caso, remeter ao Ministério Püblico, ou a Procuradoria-Geral do Estado.

0 Sr. Fábio suspeita que por orientação partidária da CUT, ficou decidida uma

campanha contra a terceinzação em Minas Gerais. Os sindicatos da CUT devem

procurar urna hegemonia dos trabaihadores, tanto de terceiros como da empresa-

mae. L6, ha uma determinação a todos Os Prefeitos do PT para que peguem essa

luta, agarrem essa causa. Essa é uma orientacão que saiu no seminário de 26 e 27

de malo deste ano.

Perguntado Se, nesse caso, seria então a posição da CPI muito mais pelo

interesse partidário, do que pela apuraçao nua e crua, ou imparcial, o entrevistado

respondeu que sim. E pediu aos Deputados que deixem Os trabaihadores ganharem

o seu pão de cada dia, que briguem por investimentos na região, para meihorar

essas estradas de terra esburacadas, que forneçam recursos para sa&Je, educaçao.

Depois de comentar a carta e a fita, 0 Presidente encerrou a reuniâo.

EXTRATO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS NA 5fl REUNIAO
EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DA CPI DAS CARVOARIAS,

REALIZADA EM 23.5.02

0 Presidente Deputado Adelmo Cameiro Ledo declarou aberta a 50 Reunião

Extraordjnárja da Comissão Parlamentar de Inquérito para, no Prazo de 120 Dias,

Investigar as Condicöes de Trabaiho dos Profissionais que Atuam na Indüstria

Extrativa de Minas Gerais.

Solicitou aos Deputados que registrassem sua presença nos postos de

habilitação e passou a palavra ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva para proceder a

leitura da ata da reunião anterior.
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Dispensada a leitura da ata, por solicitaçao da Deputada Elbe Brandão, o::;-2' 1 -/

Presidente deu-a por aprovada e solicitou aos Deputados que a subscrevessem.

Esclareceu que a reunião se destinava a ouvir o Sr. Ronaldo Santos

Sampaio, Engenheiro Metalürgico e ex-professor da UFMG, sobre o impacto

ambiental causado pela utilização do carvão mineral e vegetal e a tratar de assuntos

de interesse da Comissão. Acrescentou que estava presente a reunião, também a

convite da Deputada Elbe Brandão, o Sr. Paulo César da Costa Pinheiro, doutor em

Engenharia de Processos lndustriais e professor da UFMG, especialista no assunto

em análise, o qual foi convidado a participar dos trabalhos.

0 Presidente, antes de passar a palavra aos convidados, encaminhou a CPI

Os seguintes documentos, recebidos do Sindicato em Uberaba em relação a Fosfértit

e a Layff Kosmetic, para que a Relatora e demais Deputados pudessem analisar e

julgar a pertinência de fazer alguma proposiçao no relatório final:

1 - Denóncias formuladas contra a empresa Fosfértit S/A, pelo Sindicato dos

Trabaihadores nas lndstrias Qulmicas e Farmacêuticas de Uberaba e Região;

2 - Relatório de inspecao da Procuradoria Regional do Trabaiho da 3 Região,

realizada nos dias 17 a 19 de setembro de 2001, nas empresas Fosfértil -

Fertilizantes Fosfatados S/A, Complexo de Mineracão de Tapira e Complexo

Industrial de Uberaba, e Bunge Fertilizantes - MG, Unidade de Araxá;

3 - Reavaliação de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta nQ

390/01, firmado pela Fosfértit - Fertilizantes Fosfatados S/A e a Procuradoria

Regional do Trabalho da 39 Regiao, em 28/11/2001;

4 - Ata da Audiência - P1 648/00, realizada na Procuradoria Regional do

Trabaiho da 311 Região, entre a Fosfértil (investigada) e o Sindicato dos

Trabaihadores nas lndtistrias QuImicas e Farmacêuticas de Uberaba e Região, em

28/11/2001;

5 - Ata da Audiência - PATC - 488/00, realizada na Procuradoria Regional do

Trabalho da 3 Regiao, entre a Fosfértil, Sindicato dos Trabalhadores das lndistrias

QuImicas e Farmacêuticas de Uberaba e Região e Sindicato dos Trabalhadores nas

Indüstrias de Extraçao de Metals Básicos e de Minerais não Metálicos de Araxá, em

28/11/2001;

6 - Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta n 2 26/02, firmado pela

Fosfértil - Fertilizantes Fosfatados S/A perante a Procuradoria Regional do Trabalho

da 39 Região, em 31/1/2002;



7 - 0 Termo de Comprornisso de Ajustamento de Conduta n Q 27/02, firmado 
PAIJ

pela Fosfértil - Fertilizantes Fosfatados S/A perante a Procuradoria Regional do

Trabaiho da 3 Região, em 31/1/2002;

8 - Ata da Audiência - P11000/2000, realizada na Procuradoria Regional do

Trabaiho da 3,1 Região, entre a Fosfértil (investigada), o Sindicato dos Trabalhadores

nas lndstrias de Adubos e Corretivos AgrIcolas de Uberaba e Regiao e Sindicato

dos Trabaihadores nas lndQstrias da Extração de Metais Básicos e de Minerais nao

Metálicos de Araxá, 28/11/2001;

9 - Comunicaçao feita nos autos do P1 1000/00, pelo Sindicato dos
F	 Trabaihadores nas IndUstrias de Adubos e Corretivos AgrIcolas de Uberaba e Região,

e acidente fatal ocorrido corn urn empregado da empresa terceirizada pela Fosfértil,

em 8/9/2000;	
0

10 - Pedido de juntada aos autos do P1 1000/2000, pelo Sindicato dos

Trabalhadores nas IndUstrias QuImicas e Farmacêuticas de Uberaba e Região de

documentos relacionados;

11 - Ata da Audiência - P1 648/2000, realizada na Procuradoria Regional do

Trabaiho da 38 Região, entre a Fosfértil (investigada) e o Sindicato dos

Trabalhadores nas lndcistrias QuImicas e Farmacêuticas de Uberaba e Regiao, em

31/1/2002;

12 - Representação formulada pelo Sindicato dos Trabalhadores nas

IndUstrias de Adubos e Corretivos AgrIcolas de Uberaba e Região contra a Fosfértil,

em 2517/2000;

13 - Requerimento a Prornotoria de Defesa do Cidadão da Comarca de

Uberaba, formulado pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indüstrias de Adubos e

Corretivos AgrIcolas de Uberaba e Região contra a Fosfértil, em 21/10/1998, em

razão de vazamento de gas suit Idrico no setor de produçao de ácido sulfárico;

14 - Requerimento de fiscalizaçao a Subdelegacia Regional do Trabalho,

pelo mesmo Sindicato e pelo mesmo motivo;

15 - Denóncia do sindicato dos Trabaihadores nas lndüstrias de Adubos e

Corretivos AgrIcolas de Uberaba e Região contra a Forsfértil, em 9/5/2000;

16 - Reclamação trabaihista do sindicato dos Trabalhadores nas lndstrias

de Adubos e Corretivos AgrIcolas de Uberaba e Regiao contra a Fosfértil,

protocolada em 9/1/1997;

17- Julgamento desse processo, datado de 17/10/97;

w



rw

•
•
S2, firm ado

tional 'do

•ional do

rtlhadoreS

•Sindicato

•raiS não

flSato dos

Regiao,

osfértiI,

1ato dos

•giao de

naI do

iSO dos

em
.

ions nas

a	 sfértii,

ma de

A bose

em

o.
Ialho,

.
\cos e

r)trias

FértiI,

•

•

18 - Reclamaçao trabaihista do sindicato dos Trabalhadores nas lndtistrias

de Adubos e Corretivos AgrIcolas de Uberaba e Região contra a Fosfértil,

protocolada em 27/6/97;

19 - Julgarnento desse processo, datado de 13/3/98;

20 - Ata de audiência relativa ao processo n g 1853/98, na 2 Vara do

Trabatho de Uberaba, entre o Sindicato dos Trabalhadores nas lndcistilas de Adubos

e Corretivos AgrIcolas de Uberaba e Região e a Fosfértil, de 24/7/2000;

21 - Rectarnação trabalhista do Sindicato dos Trabaihadores nas lndistrias

de Adubos e Corretivos AgrIcolas de Uberaba e Região contra a Fosfértil.

Protocolada em 20/7/98;

22 - Denóncia a Promotoria Especializada de Acidentes de Trabalho na

Comarca de Uberaba, apresentada pelo Sindicato dos Trabathadores nas lndüstrias

de Adubos e Corretivos AgrIcolas de Uberaba e Região contra Layff Kosmetic Ltda,

em 10/11/98;

23 - Relatório do Sindicato dos Trabaihadores nas lndistrias QuIrnicas e

Farmacêuticas de Uberaba e Região, ratificando a deniincia supracitada.

0 Sr. Ronaldo Santos Sampaio apresentou-se como alguém interessado em

construir e convencido da irnportância de transferir urn pouco de sua visao das

oportunidades que a utilização de energia renovével traz para a sociedade brasileira

e seu enorme potencial de distribuição de renda.

Afirmando-se preparado para responder a perguntas sobre vários aspectos

técnicos, já que sempre esteve preocupado corn as condicöes de trabaiho, seja na

siderurgia integrada ao coque ou ao carvão vegetal, pediu atencão para a

explanaçao que lila fazer sobre o tema: "Uma visão da siderurgia a base de

guelmassa cultivada e seu paralelo corn a siderurgia a base de energia fossil, que é o

carvão mineral".

Na explanação, mostrou que o mundo tern se desenvolvido a partir da

Revolução Industrial, baseado no que e mais fácil e barato, ou seja, na energia fossil,

que se apresenta em várias regiães do planeta em quantidade abundante, embora

demore milênios para se formar.

Chamou a atençâo para o Indice de emissão de gases poluentes por renda

"per capita", lembrando que muitos paIses industrializados começaram, ao longo de

determinado perlodo, a investir em equiparnentos de redução de emissöes de

poluição e aurnento de eficiência dos processos dos reatores. Explicou que, embora

tenham conseguido reduzir a quantidade de ernissães, esses palses passaram a

perder em competitividade, como ocorreu na Europa, na década de 90.



Referiu-se aos Estados Unidôs, pals que, segundo ele, continuoU poluindo

ate aumentou o indice de poluição para se manter economicamente competitivo corn

a energia fOssil barata, que Id existe em abundância por causa do clima. Lembrou

que o Brasil ainda está numa posicão intermediária. Sua populacão, em media, tern

uma renda muito baixa e duas opçôes para caminhar: ou segue o exemplo daqueles

que foram bem-sucedidOS ou vai, pensando em longo prazo, tomando como base a

energia renovável, que causa muito pouco impacto ambiental.

Comentou que, agora, os palses desenvolvidoS estão investindo bilhöes de

dólares nessa linha. Disse que, nos Estados Unhdos, sO este ano, está sendo gasto

em pesquisa no desenvolvimefltO de produtos da area da biomassa e energias

renováveis o que o Brasil não gastou em 500 anos. Explicou que a America Latina

nao tern praticamente reservas de carvão mineral, o que inviabhliza urn

desenvolvimefltO corn base em energia fOssil, pois isso implicaria exportar divisas e

irnportar insumo, como ja acontece no Brash, a nao ser no caso do petróleo, porque o

trabalho da PETROBRAS está compensando urn pouco.

Explicou tambérn que, em se tratando de emissão de gases G02, o pior

combustivel seria o catvão mineral, seguido pelo petrOleo e pelo gas natural. Refutou

a tese de que o gas é energia limpa, mostrando que ele representa 57% da sujeira

do carvão vegetal e também é uma energia fOssil. Lembrou que se aproveitarmOS

uma floresta que está sendo desmatada para pasto ou agricultura e queimá-la toda

em shtuação de rnanejo, teremos emissão zero, porque aquele carbono acabou de

sair da atmosfera e ficou na planta: ele foi jogado de volta a atmosfera quando

quelmado. Mas, se plantarrnOs biornassa para coletar carbono e gerar energia, a

shtuação se hnverterá e anulará o efeito do outro. RecomendoU para consulta a obra

"Biomassa - Energia dos TrOpicos em Minas Gerais".

Referlu-se ainda ao 1 Q Gongresso Mundial sobre o Uso de Biomassa para

Produção de Metals e Eletricidade, realizado no ano passado, em Belo Horizonte,

lamentando a pouca divulgacão em nIvel nacional. Disse que 58 estrangeiroS

estiveram presentes ao Congresso, o que sinaliza sua preocupacãO corn 0 assunto.

Esclareceu que o trabalho que faz é voluntário, em busca da auto-sustentabilidade na

produção dos metals corn menor impacto ao meio ambiente do planeta Terra.

Lembrou que o processo por ele defendido é o mais limpo possIvel.

Explicou o que acontece em urn pedaco do ciclo da biornassa para a

producão de metais e eletricidade. Ao plantarmos uma árvore - urn eucalipto, por

exemplo -, esperamOS que ele cresça durante seis anos. Nesse perIodo, o CO2 é

removido da atrnosf era pela reação da fotossInteSe e se produz oxigêniO também. A
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energia solar, a das mares e a hidrauhca nao produzem oxigênio, somente a

fotossIntese. Paramos de gerar esses tóxicos para respirar meihor e recompor a

atmosfera da terra. Na atmosfera, a 02 favorece a recomposicão do ozônio na

estratosfera, o que é outro benefIcio para as seres vivos deste planeta.

Lernbrou que temos todo urn ciclo industrial complexo, que vai desde a

madeira para móveis, geração de eletricidade para milhöes de habitaçães, ate o

papel que estamos usando, corn a carbonizacãO e seus produtos, corn as quais se

pode produzir qualquer tipo de ago do mundo e eletncidade. 0 silIcio metálico de

Minas Gerais e usado em todos os "microchips" do rnundo.

Apontou como exemplo uma empresa de Belo Horizonte que causa a menor

impacto ao planeta Terra no mundo: a Vallourec Mannesmann Florestal, cujo ciclo de

producão e 100% baseado na energia fossil. Ela retira a carbon  da atmosfera, libera

a oxigênio que é utilizado nos processos que precisarn dele para queimar seus

pradutos e gerar energia, coma a carbonizaçãO, a alto-fomo, ou a conversor LID para

producãa de ago, que faz corn que a ago atinja propriedades adequadas a urn

produto de rnaior qualidade e valor agregado. Explicou que seus tubos sem costura

são os meihores do mundo e as ünicos que podern ser verdadeiramente

considerados ecológicos e tubas verdes, lernbrando que a mais interessante nesse

ciclo integrado é a fato de que o ser vivo é que gera o resIduo. Ou seja, as cinzas

que estão na rnadeira é que saem em forma de escória: uma parte sai em forma de

calcário, que é também uma rocha utilizada. Todo a insurno que e gerado, coma as

escórias, pode ser reciclado naturairnente na floresta. Fecha-se o ciclo. Ele nao deixa

resIduos atmosféricos nem sOlidos.

Cornparou aqueles que fazem sua própria mina de carbono, corn enorme

esforço, corn aqueles que pegam a mina feita pela própria natureza durante 600

milhöes de anos. Os primeiros tern que construir tudo: fazer a seleção da espécie a

ser plantada, investir em pesquisa, ter todo cuidado corn o desenvolvimento e

propagação de mudas, fazer a aclimatação, ate chegar a producão do carvão

vegetal. Nesse processo, ha investimentos que nenhuma empresa que trabaiha corn

energia fOssil precisa fazer e uma enorme agregacão de valores e distribuição de

renda. Para ilustrar fez a seguinte comparacão: "E a mesmo que dizer a uma

siderUrgica integrada que compra 5.000.000t de carvãa metakirgico irnportado que, a

partir de agora, será, no rnInimo, obrigada a importar por 7 anos esse carvão,

deixando-a no patio e usando somente 1/7 em cada ana. Issa significaria para urna

empresa de Minas Gerais de 4.000.000t US$1 .000.000.000,00 em investimento,
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recurso que seria suficiente para sustentar, corn florestas plantadas, toda

siderCirgica brasileira e urn pouco mais".

Acrescentou que, alérn de ter de se esperar sete anos para a árvore entrar no

ciclo de produção, a lei obriga a preservar 20% da terra. E rnais, da area comprada,

todas as areas de proteção natural como as várzeas tambérn tern que ser protegidas,

ou seja, urn indivlduo que compra 1 ha usa apenas 60% dele. Do mesrno moclo que

ele está plantando urna árvore artificial, uma floresta artificial e hornogênea, e

obrigado, por lei, a proteger quase 40% de florestas nativas. Comparou corn o caso

da soja, para cujo plantio não ha restriçães. Considerou que essas exigéncias

acabaram revertendo em favor da floresta. Explicou que os seres vivos é que ajudam

cuidar da floresta artificial, que é muito fraca, e os seres vivos da floresta nativa são

rnuito fortes e sabem combater boa parte das pragas das florestas artificiais. Corn o

desenvolvimento do conhecirnento e da tecnologia, isso está acontecendo hoje. Já se

produzem alguns besouros que vão a floresta artificial matar pragas. Mas é preciso

ter casa para eles, e essa casa são as florestas ern volta. A coisa val, assirn,

desenvolvendo-se cada vez mais. Aquilo que antes era urn custo passou a ser urn

benefIcio econâmico. Por isso, isso já não é feito por obrigação, mas ate por

necessidade de ganho no negócio.

Disse que gostaria que nenhum produtor de ago investisse

US$1 .000.000.000,00 para ter sua mina de carbono; gostaria que outros seres

humanos da sociedade ganhassem dinheiro fomecendo esse carbono. Citou

programas muito bem-sucedidos no setor de celulose, corno o da ARACRUZ, ou urn

outro do Paraná: o fazendeiro florestal, que usa sua area pior para a floresta

cultivada, tern suas areas de proteção corn a vegetação nativa, tern seu pornar e urna

area para pastos. Isso acontece em pequenas fazendas, ern municIpios corno Sete

Lagoas e Divinópolis. Basta pegar 5% dessas areas. Sabemos que existem rnais de

50% de areas totalmente degradadas nesses municIpios e somente 5% delas são

suficientes para sustentar uma siderurgia de 6.000.000t ao ano de ferro gusa ou ago.

E muito pouca coisa.

Comentou ainda que o produto de menor valor da floresta é o carvão; a venda

de madeira rende rnuito rnais, porque o mundo demanda cada vez mais celulose.

Explicou que, se o Brasil fomecesse madeira para urn pals como os Estados Unidos,

onde oitenta por cento das residências são a base de madeira, iria gerar uma tenda

fabulosa. E o resIduo seria suficiente para produzir o carvão vegetal. Explicou que,

assirn corno os americanos usam rnadeira, deverlamos usar mais ago em nossas

construçôes. 0 Brasil sO usa rnetade do ago que produz e, corn esses grandes
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problemaS de proteciofliSmo 1A fora, e obngado a exportar. Se passasSemOS a usar\

em nossas casas mais madeira e mais ago, estarIarnoS aumentandO o consurno "per

capita" de ago e de madeira, agregando mais valor a isso e, consequefltemeflte, a

todas as atividadeS que demandam e necessitam de florestas. Concluiu que é muito

importante desenvolver-Se urn programa de florestaS sério, comprometidO, como

existe nos Estados Unidos. Explicou que nos Estados Unidos, no Canada, na

Finlândia, na Noruega, ninguem planta floresta a pessoa recebe uma floresta como

concesSãO, ficando obrigada a plantar no lugar daquilo que vai removendo para que

daI a uns 50, 70 anos nasça outra floresta. Nós precisamOS de apenas 7, temos uma

série de vantagenS.
Queixou-Se da falta de recursoS para essa area no Brash, onde a maioria dos

empresáriOSflão dá valor ao conhecimentO, não apenas Os da siderurgia de carvão

vegetal, mas os outros também. Queixou-Se ainda da falta de valorizacão da mäo-de-

obra local, dizendo que no Brasil seconsidera melhor o que é importado, haja vista

que o coque, o carvão mineral, a tecnologia, a assistênCia técnica estão sendo

importados.
Citou como exemplo uma visita recente feita a COSIPA, onde Os problemaS,

facilmente solucionáVeiS por urn professor de metalurgia como ele, são resolvidos na

Alemanha, por computadOr. 0 custo para instalar o programa foi attIssimo, de 1

bilhão de dólares. EnquantO isso, o prof issional da area tern, cada dia, menos espaço

de trabaiho no Pals.
Explicou que, em Minas Gerais, a media de produtividade de tonelada de

madeira seca daqueleS que plantam floresta e de 8ha por ano. Para produzir 1 .000ha

por ano, do ponto de vista da produtividade, seria necessáriO produzir 240ha de terra.

Empresas corno a Plantar, a ValloureC Mannesmann, que trabaiham corn u rn pouco

mais de tecnologia no setor, tern urna produtividade meihor. AcreScefltOU que a

necessidade diana para produzir a mesma quantidade de madeira já caiu trés vezes

em relação a producão da mesrna quantidade de ago ou de ferro.

Afirmou que, corn a transformacão da madeira ern carvão vegetal, que pode

ser feita de várias forrnas, ate da pnimitiva, desde que corretamente, é possivel

conseguir aumentoS de produtividade significativOS, redução significatiVa de

emissãeS, melhoreS condicäeS de trabalho e urn investimento quase zero. Disse que

e necessáriO apenas educacão, treinamento, urn prograrna de FAT bern estruturado e

coordenadO pot aqueles que entendem do assunto e vivem o problema.

EI•
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Considerando Os ganhos que podem advir da utilizacão do carvão vegeta1,,

enfatizou que se pode agregar muito a renda no campo e reduzir o nimero de

pessoas trabalhando, o que propiciará melhor rernuneração para os que trabaiham.

Citando dados do censo do IBGE sobre segurança do trabalho, comentou que

o primeiro lugar em acidentes do trabaiho é de uma mineração de carvão mineral de

Santa Catarina, sendo que a construção civil, em que morre muita gente, ocupa o 48

lugar. Disse ser muito mais saudável trabaihar em urna floresta que em uma mina

subterrânea, onde ha gas metano. Comparou o resIduo da mineração mineral, que e

A base de sIlicas e de vários compostos orgânicos extremamente cancerIgenos, corn

o da mineração vegetal, que so tern gaiharia como resIduo. Enquanto o carvão

mineral vai para a operação de secagem, tratamento de rninério, como se faz corn o

minérlo de ferro, usando-se uma série de quIrnicos, efluentes, máquinas e

equiparnentos, na mineração vegetal, usa-se energia solar para secar madeira, o que

significa concentrar carbono. A madeira, corn 100% de urnidade, fica corn 20%, ou

seja, aumenta-se a concentração de carbono, usando-se a energia solar. E urn reator

que Deus deu e as pessoas estão usando.

Comparou diversos tipos de tombs, como o "rabo-quente", que tern 400 anos

de tecnologia, e urn outro corn apenas 3 anos de tecnotogia, rnostrando que, apesar

de terern o rnesmo custo, o segundo apresenta sensIveis vantagens sobre o

primeiro, seja pela qualidade do carvão que produz, seja pela quantidade produzida,

seja pela redução de rnão-de-obra exigida. Mostrou também urn forno retangular

adaptado do século passado nos Estados Unidos, o Missouri Foms, cujo principal

objetivo é mecanizar a operacão, já que se pode entrar nete corn urn caminhão e

descarregar. Já existern máquinas que entram no forno, colocam e tirarn a madeira,

poupando, assirn, o ser humano de carregar peso. Isso aumenta a produtividade e

diminui a geração de empregos.

Mostrou uma unidade de carbonização continua que está sendo construIda

pela Vallourec Mannesmann, cujo custo é dez vezes menor do que dos

equipamentos similares fomecidos por empresas intemacionais, acrescentando que

será a segunda unidade de carbonização continua do Brasil. A primeira foi urn

trabalho pioneiro da ACESITA, que, após a privatizacão, não teve continuidade.

Afirmou que nab 0 necessário cobrir o Pals de florestas: hoje, o

"benchmarking" é 20t de madeira seca por hectare por ano. A media da celulose em

Minas Gerais e 22; no Sul da Bahia, 30. 0 "benchmarking" da celulose no Sul da

Bahia e mais do que 60t de madeira seca por hectare por ano; a carbonização,

380kg. E urn nmero born, que pode ser conseguido corn muito menos emissão e

poluicaO. 0 ConsU'
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poluição. 0 consumo da tonelada de gusa, que hoje e de 650, pode, facilmer

passar para 550, se bern operado, bern manejado. A tItuto de ilustração, comentou

que,para a producão de 1.000.000t por ano aqui em Minas Gerais, seria necessárlo

1,8% de uma area de 200km para florestas; acrescidos Os 20% de protecão nativa,

dana 2,5% da area, o que representa muito pouco. 0 investimento em sete anos

para essa floresta é de US$50.000.000,00 para 1 00.000ha plantados e geraria uma

enormidade de empregos.

A partir de urn gráfico da Plantar, mostrou que é . possIvel reduzir

sensivelmente a area a ser utilizada, corn a introdução de eucaliptos e corn a

methonia dos clones. Afirmou que não existe no mundo nenhuma indüstria dessa

area que tenha esse potencial como nós, no Brasil.

Referindo-se a distribuicão dos principals produtos da carbonizacãO, explicou

que, corn 1.000kg de rnadeira seca, produz-se 331kg de carvão vegetal e 212Kg de

água de constituicão. A água de constituiçãO vira licor pirolenhoso, que é utilizado no

Japão ha 3 mil anos para a agricultura natural e orgânica. Por viverem em uma itha,

Os japoneses fazem de tudo para evitar o actimuto, em seu solo, de pesticidas e

herbicidas, que são ricos em metais pesados e outros materials. Procuram

substãnciaS recicláveis da natureza atual, como o licor pirolenhoso, que custa

US$1 5,00 para etes. No Brash, esse material não é aproveitado. Explicou também

que o licor pirolenhoso e o sangue rnais ralo da madeira, produzido quando esta é

sangrada na carbonizacão. Ha que se coletar, separar, destilar, e nao apenas

pegá-lo bruto misturado corn alcatrão. Disse haver toda uma tecnologia desenvolvida

pela empresa Biocabo, que investiu uma alta quantia para produzir o pirolenhoso. Ele.

já foi usado, por exempto, para aniquilar o bicho mineiro do café. A vantagem é que,

atém de não se estar usando veneno, está-se aumentando o valor de uso do café.

Citou o exemplo de urn grupo de pessoas que ficaram desempregadaS da

ACESITA e usaram o seu fundo de garantia para cniar uma empresa que ha dez

anos está investindo sem nenhum real de lucro e corn zero de resIduo. Tudo o que é

gerado na empresa tern que ser transformado em produto. Por exernplo, nos

orgânicos, o alcatrão é transformado em vários produtos da qulmica fina, desde

metanot, ácido acético, fuirural, butil-lactona, fenol, cresol, cicloteno, guaiacol,

metilgualacol, etilguaiacol, maltol, ceringol. 0 maltol, por exemplo, é utilizado na

indtstria alimentIcia. As balas que comemos do tipo "toffee", os bolos, os confeitos e

a baunitha vêm do maltol e do cicloteno. Explicou que o cheiro e gosto de "bacon", de

defumado, em alguns produtos, vêm do aroma de fumaça, que é urn produto que

l
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exportamos para. Os Estados Unidos e, depois, importamos para Ca. Esse produto e'

exportado ate para judeus, sujeito a rigoroso controle.

Considerou que tudo isso é resultado de muito estudo, lembrando que foram

necessárias muitas teses de mestrado e doutorado para que isso acontecesse.

Queixou-se, entretanto, da falta de apoio das empresas: os prOprios cientistas, muitas

vezes desempregadOS, é que custeiam os estudos.

Explicou que o alcatrão vegetal poderia ser usado como combustivel e ser

uma "commodity", mas seriam necessários grandes volumes de forma homogênea,

concentrada e fácil de ser usada, para ele ser competitivo corn o petrOleo e seus

derivados. Como as florestas são mais esparsas e situadas em vários lugares, e mais

inteligente dar a ele urn major valor agregado, porque "commodities" são vendidas a

baixo preco e em grandes volumes.

Citou algumas das "commodities" qulmicas corn seus respectivos preços,

como o fenol, composto retirado do alcatrão, usado para fazer resinas fenólicas, cuja

tonelada vale US$885,00. Referiu-se ao trabaiho da Biocabo, que já faz resinas

fenólicas, que servem para colar madeira, são utilizadas como aglomerantes na

siderurgia, entre outras coisas. A tonelada de plásticos, também de resina fenólica,

custa US$1 .500,00. E a tonelada da qulmica fina, o gualacol, o macol, va :e

US$1.2.000,00 ate US$70.000,00. Explicou que o princIpio ativo do Bactrr 4

produzido corn alcatrão, cuja tonelada custa bern mais: US$1 .000.000.000,00.

Salientou que esse é urn exemplo tIpico de tecnologia nacional, imbatIvel do

ponto de vista de investimentO: o brasileiro consegue produzir esses reatores a urn

custo muito baixo, atendendo a todas as restriçöes ambientais.

Explicou que o gusa, o produto metálico mais desejado pelas aciarias elétricas

do planeta Terra, é produzido. Para se produzir uma unidade tIpica para 250.000t por

ano, corn Os técnicos especialistas brasileiros, e preciso investir US$50.00 por

tonelada por ano. Ou seja, são necessários US$50.000.000,00 para produzir

1.000.000t de gusa. Se se quiser o equivalente para a mesma finalidade, urn fomo

daqueles que foram construIdos no Brasil, de 1.000.000t, custa US$200.000.000,00.

Considerou que muita coisa pode ser feita nesse setor para melhorar todo o

seu ciclo de producão. Afirmou ainda que todo o mercado de aciaria de gusa de

Minas está sendo tornado pelo Norte,que recebe subsIdios, atraindo a maior parte do

pessoal. La existem processos de aglomeracão de finos de minério, como o caso da

COSIPAR, que produz o seu sInter(?). Afirmou que a minissinterizacão desenvolvida

em Divinópolis não foi adiante porque o inventor vendeu para uma firma

S
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nIvel de investimento do procesSO.
Teceu consideracöeS sobre outra iniciativa de brasileirO a aglomeracãO a trio,

explicando que o interbloco, aglomeradó a trio, está tendo urn grande sucesso Para

resIduo da siderurgia: aglomera-Se tudo dentro do processO e se volta Para 
Os

reatoreS, ficando a usina corn zero de emissöeS ou de efluentes sólidos,

principalmeflte. AcrescentOU que é possIvel aglomerar finos de minétlo, que são

abundantes em Minas: eles tern uma propriedade meihor ate que o do sinter(?) e

podem ser usados nos minerais-fonte corn grande sucesso.

ComentoU que a CISAN, de Minas, foi a primeira das pequeflaS usinas a

utilizar injeção de finos. A Mannesmann Carvão Vegetal também usa ha muito tempo.

A CISAN de DivinOpOliS cornecOu recenternente a operar sua nova instalacãO de

injecãO de finos.
Sabre a co-geracãO, disse haver apenas duas usinas produzindo eletiicidade,

a SIDERSUL no Mato Grosso, e a COSIPAR, no Pará. Em Minas, várias usinas iriam

fazer a co-geracãO, mas, corn a crise energética, a força motriz também rnudou.

Revelou-Se entusiasmado corn uma tecnologia que vem acompanhando em

laboratóriOS e em teste industrial: a interbioco, produzido a partir de finos de minéfloS,

de carvão vegetal e outros resIduos, que evita a injeção de finos, podendo ser

colocado direto pelo topo, a que será urn grande ganho.

Considerou que muitos desenvolVimefltOs tupiniquins acabaram acontecendo

e são originais no rnundo, como preaqueCer a carga antes de entrar no fomo e

prepará-la. Segundo ele, as pequenos estão dando lição aos grandes, ou seja, uma

usina siderirgiCa, rnesmo a carvão vegetal grande, nao trata tao bern a sua matéria-

prima quanta urn pequeno alto-tomo bern operado está tratando. Cornentou que 
Os

resultados disso, em termos metakrgiCOS de eficiência e consumo, são invejados em

nIvel mundial, competem corn qualquer indcistria de coque, mesmo as meihoreS do

mundo.
ComentOU o desperdiclo que hoje se verifica no setor, uma vez que, ao

produzirrflOs por exemplo, 250.000t de gusa por ano, poderiamOS estar produzindo

3.500kwh por tonelada. Estão sendo jogados fora 1.1 63kWh dos gases de topo. Se

as utilizásSemoS corn eficiência de conversãO numa proporcãO de 20%, terIamos

uma usina de 6,6mW. Se pegassemOS somente as caloreS sensIveiS que são

jogados na charniné do preaquecedor de ar, o gas que ainda contém calor dana Para

produzir mais 1 ,3mWh. Se pegássemOS os calores dos tinos, que nao são utilizadoS

no processo e são gerados e acumulados em montes, seriam mais 4,65mW. Contou
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que a VaDoureC Mannesmann, a partir do próximO ano, vai trazer para a usina do
	 tern que S
\. 

	

Barreiro toda a fumaca que coletar do alcatrão vegetal queimado e mover uma
	 cauSa doi

	

termelétriCa de 13mW por ano. Nesse caso, para essa usina, são 7,4mW. TerIamoS
	 ac contra

	

realmente urn potencial enorme para essa unidade de 250.000t, na pior das
	 anoS pa

atividade
hipóteseS, de 20mW de capacidade instalada. 	 .	

. 

	

Referiu-Se a outrO procedimefltO que consiSte em usar diretamente o gusa
	 mInimO.

lIquido no forno elétricO a arco, o que resulta em uma economia de 460kW por hora,

exatamente a energia neceSSária para fundir uma tonelada. Assim, uma tonelada de

gusa lIquido paga uma tonelada de ago sólido para ser fundido. Aumenta a economia

e a produtividade que o tomb elétriCO a arco tern. Disse que a Belgo-Mifleima já está
	 -

usando essa metodologia em Vitória, em um
de suas usinaS de fomo elétrico a arco,

e deve introduzir em outraS usinaS também corn esseS tombs. ComentOU que,

embora ela tenha optado pelo coque na usina de Monlevade, hoje é a major

reflorestadoma de Minas Gerais, porque viu que, uma vez produzindo gusa e levando

para os seus fornos de forma terceirizada - quem sabe fazer bern o gusa são 
Os

guseirOS -, apenaS controlando o rigor ambiental e a forma de ser feita, teria o gusa

mais barato do mundo, de meihor qualidade, corn urn ganho extraordiflário no

proceSSo de converSãO para ago. E as microaCiarias - ha uma em Sete Lagoas -

produzem ago de alto valor agregado corn investirnentO proprio. 	
*

ComentOU que, corn esse tipo de cenáriO, Minas Gerais poderia atrair muitaS
	 . .

jndtstriaS, ate do exterior. Por exemplo, uma empreSa de Betim fornece gusa lIquido

para a Tecside(?) e dá a eta a condiçãO de ter o bloco de motor mais barato do

mundo, corn extrerna competitividade e elevada produtividade. Is
so é urn vetor de

Minas Gerais, que
atratividade de indóstriaS das areas de fundicãO e automotiVa para 

se alocarãO perto desseS reatoreS.
DesCreVeU o ciclo integrado da Mannesmann, onde ela taz o tubo, o ago,

explicandO que Os 
insurnoS vão para a agricultUra, para a inthstria de cimento e para

a pavimefltacão de rodoviaS. Referlu-Se especialmente ao "primer', tinta preta usada

para pintar e impermeabilizar o solo antes de se colocar o ast alto, explicando que é o

própnO alcatrãO e acrescentafldo que o preco da tonelada desse insumO aumenta em
distãnCia da ref maria: em Mato

R$50,00 na medida em que se aurnenta em 100km a 

Grosso, pagam-Se R$1 .500,00 por tonelada desse material, enquanto aqui se pagam

-menos oe ruv,vi.
asSa frente as energias altematiVaS, lembrOU

Insistindo na diferenca da biorn 
que ela é a Unica que recupera oxigêfliO para a atmost era. Urn carboflo fossil ou urn
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tern que ser combinado corn o oxigêfliO da atmosfera para voltar como CO

2. lss&" -----

causa dois rnalefIciOS reduz o oxigêniO da atmost era e aumenta o Co
2. A biomassa,

CO2- 
	 -- - -.

ao contráriO, prodUZ a oxigêfliO antes de produzir o 	
omo a a Ulu

anos plantada antes de ser levada para a carvoaiia ou para a serraria ou outra

atividade, já ficaram fixadas na atmost era toneladaS de carbonO, sete vezes mais, no

mInimO.
CondeflOU o uso do "rabo-qUente", que, segundo ele, deve set substitUldO

palo navO reator, que acaba tendo o mesmO custo, corn a vantagem de reduzir mao-

de-obra, methOrar as condicöes de trabatho e a qualidade do carvãO. Disse que é

preciSO apenas treinarnentO de pessoal: gente que saiba fazer carvão e que ensine.

0 tamanho e a forma do reator são ideals: ete não exige grande esforco fIsico nem

mecânicO e possibitita alta produtividade. AfirmOU que a que falta é educacãO para

mudar de nIvel e não gerar probterna ambiental. AcrescentOU que ha outraS

tecnologias em desenvOlVimento e elogiou a criatividade dos brasileirOs.

Ref eriu-se tambérn a reducãO das emissöeS de gases que provocam o efeito

estuf a. Disse que, em urn ciclo tIpico para produzir it de ago, uma empresa coma a

Vallorec Mannesmann é obrigada a tirar da atmosfera 17,5t de CO2 e estocar ao

fazer isso, produz 14,5t de oxigêfliO, que deixa para todos respirarmos ou para 
0

escapameflto do nosso carro consumir. InsistlU no fato de que a madeira já contém

2,5t de CO2 
que retirou da atmosfera na forma de carboflo, ou seja, já tern todo o

carboflo que vai emitir novarnente no ciclo, que é fechado. No momenta em que é

quelmada, o CO2
 que volta para a atmosfera é o mesmO que eta continha. Não ha

como poluir o ambiente, pois a emissãO de CO2 é zero, corn a grande vantagem de

não retirar oxigênio da atmosfera. Toda a atividade, nesse caso, vai preciSar de

oxigênio para queimar parte de seus combUStIVeiS, gases geradoS e residUOS. De

fora do sistema, tirando-se a atmosi era, precisa-se apenaS de 110kg de oxigêflio

para produzir it ago.
ComentOU que o mundo se preocuPa muito corn a CO 2, por causa do efeito

o Protocoto
estufa, mas nurna visao mIope e Interéssada: a primeira razão de se usar 

de Kyoto e de se reduzirern as ernissöeS de CO2 tern a ver corn o aurnentO da

eficiência dos processoS que usam a energia fossil. Os palses desenVolVidO5 viram

nisso uma possibilidade de vender ernpreSaS, equipamefltOs novoS reatoreS para

todo o mundo, para reduzir a ernissãO de CO2- So não contavam que o Brasil tinha a

sua propria tecnolOgia.
Contou que em 1992, em função de seus trabaihOS, comecou a ctir urna

briga em nIvel mundial: fol chamadO a Noruega e ao Canada para discutir corn as



autoridades, que não estavam absolutameflte aceitando sua idéia. Certamente eles 	 prod

não esperavam que o Terceiro Mundo fosse frustrar sua expectativa de lucro. Disse 	 retire

ter charnado, corn insistência, a atenção deles para o fato de que, além do mais, não 	 ozôr

emitimos nenhum composto sulfuroso e não retiramos oxigênio da atmosfera. 0 	 acid

carbono fossil é duplamente maléfico: retira o oxigênio e poe CO2 na atmosfera.

•	 Disse que ate hoje, Os cientistas nem Os delegados brasileiros estao batendo nessa	 a

•	 tecla em prol dos interesses da Naçao.	 ess

•	
Comentou que o Brash, mesmo na utilização da energia fossil importada, e	 tra

f	 urn dos mais competenteS e eficientes do mundo. Nossos siderurgistas são os 	 Un

•	 meihores operadores desses reatores, fazendo corn que sejam os mais eficientes do 	 OS

•	 mundo para a produção de gusa e de ago, corn o menor Mice de emissOes,

•	 comparativamente aos equivalentes do resto do mundo. Chamou a atenção para
SL

	

I - -	 fato de que 99% do ago produzido no rnundo são de energia fossil. Dal o medo dos

	

• I	 amencanos de fecharern o rnercado e darem enorme subsIdio e proteção contra a 	 bi

a	 nossa competitividade de cérebro, de competência de ser humano na nossa

engenharia siderirgica.

Afirmou não ser contra o carvão mineral, acrescentando que o Brasil sabe 	 n

trabaihar bern corn os dois. Alertou, entretanto, para.o fato de que o custO dos 	 p

equiparnentoS é muito alto. Segundo ele, o Brasil gastou mais de

US$37.000.000.000,00 para que o importado existisse. A AçOMINAS, a SST, a SSN,

s..	
a COSIPA, a USIMINAS, a ACESITA, todas elas foram construldas corn o dinheiro do

brasileiro e repassadas de pai para filhos e para terceiros. E hoje, estão exportando

	

I	 divisas para outros palses e retirando empregos. Ressaltou que, em questão de

-	 competência, no entanto, os brasileiros são os meihores.

5.

	

	
Numa comparação entre reatores, explicou que, enquanto urn deles ernite

zero e ainda guarda a quantidade de carbono produzida pela floresta em seis anos, 0

I . . outro, na coqueria e no alto-fomo, emite CO 2 e tarnbém SO2, compostos formadores

da chuva ácida, que, em contato corn a umiclade da atmosfera, formam os gases

sulfurosos. Esses gases sulfüricos precipitam-Se na forma de chuva, vão para Os dos

I.	 e lagos, caern nas foihas e plantas, aniquilando-as, arrasam corn as estruturas de

• -	 concreto, corn Os monurnentos, e assim por diante. 0 processo é drenador e

5	 removedor de oxigênio da atmosf era.

Continuou o paralelo entre os dois reatores, mostrando que, enquanto, para

se produzir it de ago na Vallorec Mannesmann, retira-se da atmosfera 17,7t de

carbono e emite-se zero no cIrculo de produção, gastando-se pouco oxigênio e

:	 • •.
	 gerando, de fato, 14,5t para respirarmos, a energia fossil retira, para cada tonelada

•	 .

•	 .:•	 .	 •	 :
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produzida, 2t de CO2 e coloca-as na atmost era para.gerar o efeito estuf a. Além disso,
	 :

1I3s,4

retira 1,4t de oxigêniO da atmosfera para aurnentar a peuracãO da camada de

compostOS sulfuroSOS para aumentar a chuva
OzÔniO e o efeito estuf a, além de jogar 

ácida.
Disse que escreve sobre o assunto desde 1993 e que depois que comecaram

enVOlvidO a vantagem do ferro gusa e do caãO vegetal,
a mostrar ao mundo des 
esses produtOS passaram a ser mais procuradoS. Segundo ele, de seu pmeirO

trabaihO, em 1994, ao 61timo, em 1999, o mercado brasileiro de gusa para os EstadOS

Unidos subiu de 150.000t para 2.500.000t, muito embora o lucro tenha ido todo para

os ernpreSáOS e nenhum para o cientiSta.

ApresefltOU as seguinteS conClUSãeS
1 - Se o crescimento da sidergia brasileira a base de energia fossil, 100%ru

subsidiada pela sociedade, tivesse sido feito corn base na energia renováVel

biornassa e nos fundamentos do desenVolVimeflto sustefltáVel, a excluSãO social

nosso Pals nao seria assim tao vergonhoSa e séria;

2 - São vários Os 
desenvOlVimentos tecnOlógiCOS e gereflciaiS em andamc

na siderurgia a base de biomasSa cultivada. Eles são privados e não tern o apolO

particiPacãO do subsIdiO govemamefltal
3 - 0 potenCial de ganhoS a serern alcancadOS no sisterna integrado florE

carbonizaca0redcao
 é muito grande. Podem-se atingir ganhoS de produtiVic

superioreS a quatro vezes e agregar ao negóciO de ferro e ago riquezaS

superioreS a qualquer outro processo de producãO de certoS primárioS e aços d

das fronteiraS do nosso Pals. E a parte da qulmica fina, dos móveiS, do papel

uma sétie de outras coisa.
4 - A utilizacãO do carboflo da biomasSa cultivada, juntamente corn o

de elevada pureza, produz o ferro lIquido e outros metaiS, coma o sillcio met

corn born nlvel de qualidade, reduzindo a necessidade de ref ma para a remOc

enxofre e fósforo, e, portanto, corn menor geracãO de efluenteS que 
Os equival

realizadoS corn a utilizacãO do carvãO mineral;
5 - A producão de terra gusa por via da biomaSSa e da biodiverSidade

encontrO dos fundamentOS da qualidade total - todo a. mundo está pagan&

fortuna de cursoS de qualidade total, mas não está .prestando atencão ao

fundamentOS - e da autosustentabilide, por eliminar na origem, e de

economicamente competitiva, as ernissãeS de CO2 e SO2.

Disse que desafia qualqUer cientiSta do mundo a apresentar algo qi

melhor que o que se faz por via da biornaSSa para produzir urn bern, acreSce
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que nao existe processo metalürgico menos agressivo ao meio ambiente do qu';;

aqueles baseados na utilização de energia renovável. Entre esses, Os que utilizam a

biornassa cultivada são vistos como os mais possIveis de serem concebidos no

estágio de nossa civilização.

Confessou-se , porém, sempre disposto a criticar as coisas malfeitas. Disse

que, quando ha problemas, é preciso que se pesquisem soluçOes. Lamentou a pouca

valorizaçao do pesquisador no Brasil, contando que a sua remuneração par urn

relatório que fez na qualidade de Consultor do Departamento de Energia Americana

foi superior ao que ganhou de consultoria para esse setor nos seus 25 anos de

engenheiro. Leu trecho do relatOrio dos ameticanos feito em janeiro do 1998, ainda

no tempo do Bill Clinton: "Recursos a base de biomassa são urna opcão estratégica

para atender as necessidades de crescirnento das indüstrias e manter a posição de

liderança dos Estados Unidos no século XXI. Haverá vantagens econômicas,

ambientais e sociais corn a desenvolvimento dessa base de recursos.

A oportunidade é clara, entretanto requer a pensamento avancado e livre;

ativação, visão e integração corn a sociedade e corn todos os interessados

envolvidos; investirnento e novas formas de enxergar e atender as nossas

necessidades; coordenaçao de pesquisa que gere urn futuro seguro para a

Departamento de Energia Americana."

Acrescentou que em 2000, 1 % da energia usada nos Estados Unidos já era a

base de biomassa, a que equivale a 15% da energia utilizada no Brasil; em 2020, já

serão 10%, e, em 2050, 45%.

Concluiu dizendo que nosso verde são as florestas que ajudam a limpar a

atrnosfera; nosso arnarelo é sot que fornece uma infinidade de energia ao nosso

Pals; a azul é a oxigênio que produzimos para todos Os seres vivos aerObios do

planeta e que contribui para a regeneraçao da camada de ozônio. A utilização da

biomassa plantada para a produçao de metais, geração de eletricidade, materials

renováveis e produtos da qulmica fina é a nossa melhor rnaneira de garantir o futuro

auto-sustentável e justo para a nossa sociedade.

0 Sr. Paulo César da Costa Pinheiro, Doutor ern Engenharia de Processos

Industrials e Professor da UFMG, lembroU que atualmente a indistria de

carbonização em Minas Gerais emprega cerca de 50 mil pessoas ligadas diretarnente

ao processo direto de carbonização - plantação, carbonização e embalagern do

carvão, sem contar as pessoas ligadas a siderurgia a carvão vegetal, a que estariam

ligadas cerca de outras 70 mit pessoas no Estado. Concluiu que é grande o námero

de pessoas econornicamente ligadas a esse processo.

-
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Fabu também sobre a energia oriunda da biomassa, mostrando o quantd",

nosso Estado poderia lucrar corn ela. Argumentou que o metro cübico de madeira,

cujo preço de venda é, hoje, R$12,00, substitul algo equivalente a 200 litros de óleo

combustivel, cujo custo, para o comércio de Minas Gerais, e de R$70,00, mostrando

que, em Minas Gerais, onde nao ha produção de petróleo, quando usamos a madeira

em qualquer fonte energética, estamos deixando de importar cerca de R$58,00.

Evidenciou como a utilizacao da madeira com fins energéticos - não 56 na fabricacão

de carvão, mas em todos Os outros usos -, tern urn potencial de geração de

empregos e de divisas para o Estado, ao contrário do uso do carvão siderürgico,

coque ou petrOleo, corn o qual o Estado nao so deixa de gerar emprego intemamente

como importa mais e leva divisas para fora.

Ref eriu-se a novas tecnologias de carbonização que estão desenvolvendo na

universidade, que conta corn urn laboratório de combustão e carbonização. Contou

que, nos ciltirnos anos, aperfeiçoaram sobretudo a operação dos fornos de

carbonização, para aumentar o rendirnento - que significa produzir mais carvão,

consumindo menos madeira, a que implica também diminuição da poluição - e gerar

O carvão de forma mais homogènea, ou seja, minimizar os trabalhos posteriores para

o uso do carvão. Acrescentou que também estão trabaihando na ergonomia do

processo de carbonização, ou seja, como proceder a produção de carvão corn menor

esforço e major comodidade para o operador.

Considerou que, por estarmos em urn pals do Terceiro Mundo, as soluçöes

que normalmente nos são impostas são de alto custo. Citou como exemplo as

carbonizaçães automáticas, que agregam grande capital - normalmente, são

compradas em pacotes fechados -, e empregam uma mão-de-obra muito pequena,

sem falar que a rendirnento é equivalente ao que tern conseguido nos fornos.

Explicou que o aumento do rendimento que tern conseguido nesses processos

diminui o consumo de florestas, gera carvão de meihor qualidade, gera mais mão-de-

obra e diminui a poluição.

Destacou também que, em conseqUências do Protocolo de Kyoto, estão

criando mecanismos para a venda de fixação de carbono. Considerou que o mercado

de CO2 ainda não está estabelecido, mas a perspectiva é de seu estabelecimento em

curto prazo, e a fixação de uma tonelada de gas carbônico deve custar em tomo de

US$40,00. Explicou que, ao se utilizar a biomassa, deixa-se de consumir urn

combustIvel fOssil e passa-se a fixar o carbono; a fixaçao de uma tonelada de

madeira ou de carvão vegetal gera, portanto, a fixacao de cerca de 1,8t de CO2.
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Concluiu que esse é urn grande potencial para a Pals e para o Estado: o

desenvolvimento dessa indüstria é urn potencial de geracao de divisas.

Considerou ainda que as normas de controle de poluicao vigentes no Brasil

são muito mais ngorosas do que as vigentes na Europa, onde nao ha nenhum

controle de poluicão de carbonização, desde que feita dentro das florestas.

Argumentou que, em Minas Gerais, toda a carbonização é feita dentro das florestas e

que no Estado ha regras muito rIgidas quanto a poluição, ou seja, nao necessitamos

de mais regras para o controle de poluicão. Temos aqui regras de poluição mais

rigorosas, rendimento de producão de carvão maior do que o da Europa e mais

condiçôes de gerar

A pergunta da Deputada Elbe Brandão sobre as condiçöes humanas de quem

está trabaihando dentro do rigor dessa lei de poluição, o Sr. Paulo César da Costa

Pinheiro respondeu que as condiçães de trabaiho nos fornos não são tao ruins

como mostram as fotografias feitas por Sebastião Salgado, que dão urna visão muito

negativa, sobretudo aquelas em preto e branco. Ressalvou que o processo de

carbonização tern ciclo de sete anos, e todas aquelas fotos foram tiradas no instante

em que as condiçOes eram as piores possIveis - no forno "rabo-quente", corn madeira

ruim, pessoas não treinadas e sem equipamento de seguranca e sem controle, 0 que,

segundo ele, não corresponde a realidade do mercado. Advertiu que nao faz sentido

nos atermos apenas a uma parte ruim do processo, que dura duas horas, ignorando

todo o resto.

Interrogado se a proibicão dessas condiçães poderia trazer algum prejuIzo

econômico no processo, para as empresas, respondeu que as condiçöes já são

proibidas. Quanto a prejuIzos que poderiarn advir da proibição especIfica de

utilizacão do forno rabo-quente, respondeu que nao é o caso de proibir, insistindo no

fato de que as condiçôes retratadas nas fotos se referem apenas a duas horas em

urn processo de 7 anos. Concordou que existem muitos fornos sem os mecanismos

de controle e segurança adequados: as pessoas entram sem uma mascara de gas;

muitas vezes, para aumentar a produção, entram corn o fomo urn pouco quente,

quando poderiam esperar urn certo tempo para que ele estivesse em meihores

condiçães. Argumentou que essas más condiçães nao precisariam existir desde que

as pessoas operassem os instrumentos corn os devidos equipamentos de seguranca,

que já estão discriminados na lei.

Admitiu que as más condiçães de trabaiho existem na carbonização assirn

como no comércio, ressalvando que, se ha crianças que vendem chicletes e balas
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nos sinais, nem por isso ha que se fechar o cornércio. Salientou que onde ha

vigilância e cumprimento das leis, não ha rnás condiçães de trabaiho.

Salientou que a visão de cientistas, pesquisadores e humanistas é construtiva

- trata-se de criar condiçães para que o indivIduo nao tenha necessidade de passar

por aquela situação. Segundo ele, nao é proibindo a atividade que se vai conseguir

isso: estarlamos apenas transferindo o trabaihador daquele local para uma favela de

Belo Horizonte, que hoje não é mais uma area controlada pela sociedade brasileira,

mas pelos traficantes, que SãO OS que mandam ali - ou seja, ele estaria sujeito as leis

do tráfico e teria de obedecer a elas, como já acontece de forma clara no Rio de

Janeiro e, devagar, vem-se tomando realidade em Belo Horizonte. 	 Considerou

que o importante e educar as pessoas para que nao usem mais o forno "rabo-

quente", porque, economicamente, elas vao ganhar mais e gastar a mesma

quantidade de dinheiro, e também vão trabalhar menos. Enfatizando que a questão é

de treinamento, de educacão, afirmou que esse papel cabe aos mais preparados.

Deve-se fazer urn prograrna sólido, honesto e bern intencionado, para treinar essas

pessoas. Deve-se monitorar, de fato, as condiçöes de insalubndade, medindo-as e

quantificando-as. Deve-se orientá-las para que ganhem dinheiro, para que saibam

negociar, para que saibam o momento certo de vender.

Disse que o problema não está na solução técnica, e sim na legislação, pois

aqueles que aplicam a lei, muitas vezes, nao conhecem de perto o processo. Disse

que a lei restritiva está retirando o alicerce das pessoas sem Ihes oferecer altemativa.

Frisou que o importante é dar a elas condicöes de fazerem melhor o que estão

fazendo - livrando-se dos malefIcios que, naquele mornento, a tecnologia Ihes traz -,

ou de enxergarem a oportunidade de serem bern sucedidas na vida, de forma digna.

Disse ser essa a sua crença e a razão pela qual estava au, sem nenhuma

remuneração, colaborando corn a CPI. Citou sua própria história para explicar o que

vern a ser "retirar o alicerce" de alguém: contou ter investido praticamente todo o seu

tempo, sua inteligência e conhecimento para que a empresa onde trabaihava fosse

construIda e ficasse rica; a empresa fol privatizada e ele foi mandado embora. Hoje é

desempregado: apesar de mundialmente conhecido como autoridade cientIfica,

apesar dos 12 livros publicados na area de carbonização, apesar dos muitos prémios

de meihor trabaiho em congressos, apesar dos mais de 50 trabalhos publicados, ate

mesmo intemacionais, e dos muitos convites para conferências em todo a mundo,

nao consegue emprego no Pals. Disse, porérn, insistir em defender as suas idélas,

aquilo que acredita ser born para a sociedade.
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Recomendou que, embora haja empresários inescrupulosos nesse setor, é
necessário separar 0 joio do trigo; ha que se identificar Os vetores mais bern 'ç
intencionados e bern preparados e ref orçar sua posição, em vez de aniquilar a todos.

Solicitado a opinar sobre uma possIvel Iimitaçao, no Estado, da utilização do

coque como energia, o Sr. Ronaldo Santos Sampaio disse que isso nao adiantaria,

argumentando que nao podemos lirnitar aquilo em que somos bern sucedidos.

Explicou que o coque é urna reafidade mundial e custa muito pouco. Hoje pode-se

importar a baixo preço o coque cia China, sem se preocupar corn os problemas

ambientais, que ficam para os chineses, e trazê-lo já pronto para fazer o nosso ago.

Precisamos dessa matéria-prima, para produzir Os nossos carros, Os nossos bens,
para construir Os nossos edifIcios, etc. Afirmou que a sociedade brasileira já investiu

mais de US$40.000.000.000,0 nessas empresas, para que gerassem emprego e
divisas para 0 Pals; assim, não serla possIvel criar-Ihes restriçôes do ponto de vista 	 v
do coque. 0 que elas devenam é fazer o que sempre prometeram: ser mais

competentes, aurnentar sua capacidade instalada de produçäo de ago corn

Investirnentos próprios, sern ajuda do Govémo ou da sociedade. Acrescentou que,

hoje, metade das privatizadas ja são intemacionais e podem receber subsIdios de

outros palses, como a Franca, por exemplo, que ja controla 50% da siderurgia

brasileira. Segundo ele, essas empresas tern que ser reforçadas na posição de

empresas brasiteiras bem-sucedidas, porque nelas ha muitos engenheiros e muitos

brasileiros que SO Os primeiros do mundo na competéncia em metaturgia e no

exercicio do conhecimento da nossa tecnologia. E também porque trazem riqueza
parao Pals.

Afirmou nao ser contra a siderurgia a coque, mas defender para Os brasileiros

exciuldos, que são mais de 50 milhöes, uma oportunidade de começarem a crescer.	 f
SoHcitado a apresentar a CPI sugestôes em termos de tegistaçao, de crlação

de programas no Estado, para consolidar e ampliar a discussão em tomo do assunto

ou para abrir perspectivas de mercado, de geração de trabaiho e renda e de

humanizaçao do trabalho, o Sr. Ronaldo Santos Sampalo repetiu ser necessário urn

s6rio trabaiho de treinamento e preparaçao do pessoal para eles fazerem melhor o

que estao fazendo. Segundo ele, isso, de imediato, já eliminaria toda a parte

negativa, que é o trabaiho infantil em condiçôes não adequadas.

Esclareceu que nao é contra o trabaiho infantil, dizendo que o importante é o

nIvel de exigência do trabatho e as horas que se gastam nele. Urn menino de 10 anos

pode trabaihar uma, duas horas por dia entregando urn jomat, levando a comida para

o pal na carvoaria, mas ele tern que cumprir a sua obrlgação para se tomar urn

1.
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cidadão bem-sucedido. Disse que, numa região de carvoarias, ha que se preocupar-'

em prover escolas para os flihos dos carvoeiros. Que se coloque uma escola perto

das carvoarias, nem que seja urna escola móvel. Ela poderia ficar de manhã em

uma região próxima a uma carvoaria e de tarde em outra. 0 ônibus iria corn Os

professores. Acrescentou que, se as crianças forem tiradas das carvoarias ou

proibidas de trabaihar, elas vao para as favelas e vão se tornar delinquentes. Disse

que é preciso educar os pais para nao precisarem dos fithos. Insistiu na idéia de que

corn a mudança do forno, pode-se dobrar a producão e ter menos empregados.

Enfatizou que a questão é de treinamento e de monitoramentO. Mineral.

Disse que o carbonizador sern treinamento, incapaz de fazer urn carvão de

boa qualidade, está prestes a desaparecer, porque acaba representando urn risco

muito grande para o empresário.... Os que ainda se podem ver nessas condiçães são

Os que estão pegando Os resIduos da abertura de fazendas para agricultura,

pecuária. Eles são como ciganos: vão seguindo uma fronteira agrIcola e produzindo o

carvão. Esses precisariam de uma ajuda móvel também, uma escola que fosse junto

corn eles. Tarnbém são Os vetores. Segundo ele, o fazendeiro que está abrindo a sua

terra vai queirná-la de qualquer jeito, ate porque o próprio INCRA exige isso. Para

rnostrar corno a legislacão é ambIgua, deu o exemplo de urn sem-terra que recebe

urn cerradão bravo sob condição de produzir nessa area em dois anos. Como ele não

tern recursos para cortar uma árvore sequer ou comprar uma motosserra, ele procura

urn ernpreiteiro de carvão. Este limpa a terra para ele de graça e ainda Ihe paga

R$100,00, R$200,00 por hectare. E aquilo que ia sersimplesmente queimado corn

fogo ja produz urn bern, o que é urn rnalefIcio menor.

Recornendou aos presentes que nao se oponham a agricultura brasileira: ela

vem-se expandindo e mantendo a nossa balanca de pagamento. Citou o caso de

uma ernpresa americana que está comprando so na Bahia 50.000ha para plantar

soja, dizendo que eles não estão preocupados corn carvão, nem querern saber de

carvão Ia perto: vao queirnar a rnadeira que houver Ia e plantar 50.000ha de soja,

porque é uma região altamente competitiva.

lnsistiu que o importante é promover as pessoas, e não sirnplesmente criar urn

obstáculo para a sua atividade, obrigando-as a ir para outro lugar, sabe-se Ia onde.

0 Deputado Marco Regis cumprimentou o professor pela brilhante

explanação e fez alguns cornentários acerca do assunto. Disse ter proposto

recentemente, na Assembléia Legislativa, a extinção da FEAM, porque esse orgao

extrapolava Os seus limites ao querer impedir a construção de uma hidrelétrica nurna

região inóspita do vale do Jequitinhonha, por razöes que ele considera puramente
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sentimentais - tratava-se dos resquIcios do quilombo de Porto Coriz(?). Refe,id

ainda a oposiçao feita a essa proposta pelo Centro de Documentacao Eloy Ferreira

da Silva - CEDEFES, criticando-Ihes a posição e questionando o que eles entendem

por progresso, já que são contra a construção de uma hidrelétrica e isso realmente

iria trazer mudanças para a região, que ate hoje tern vivido de esmolas, migaihas e

paUativos por parte do Governo do Estado.

Disse estar preocupado corn a possibilidade de a esquerda chegar ao poder,

por causa de posiçöes equivocadas de certas entidades. Citou como exemplo o fato

de o candidato petista a Presidência da Repüblica ter-se visto na contingência de

condenar certas invasOes do MST. Afirmou que nao podemos ficar, por

corporativismo, presos a certas entidades govemamentais.

Contou também que, no auge da cise energética, apresentou urn projeto de

lei na Assembléia, propondo incentivo a co-geraçao de energia a partir da biomassa

na area especIfica do bagaço da cana e também incentivo a produçao de energia

renovável. E como se surpreendeu corn a atitude de urn colega parlamentar, cuja

origem e trajetória ele não sabe se é das mais ilibadas, que questionou o projeto de

lei perante representantes de usineiros, dizendo-Ihes, na abertura da reunião, que

mais uma vez eles estavam presentes ali para receberem benefIcios do c3ovemo.

Explicou que tinha entrado corn o projeto corn o mais puro sentimento de apresentar

uma proposta de solução para a crise energética, vendo a possibilidade de geração

de emprego e renda no campo, como o professor havia sugerido para o setor das

carvoarias.

Disse acreditar que o Brasil é urn dos poucos paIses que poderia ser auto-

suficiente no mundo globauizado. Afirmou ter aprendido, corn a palestra, que das

poucas coisas que o Brasil não tern é o carvão fossil, que outros paIses tern em

abundância. Mas considerou não ser nenhuma desvantagern para nós, porque temos

o carvão vegetal, altemativa mais adequada para o atual momento da humanidade.

Elogiou a preocupaçao humanIstica do professor, dizendo concordar integralmente

corn a sua fala.

0 Sr. Ronaldo Santos Sampaio disse que aprecia muito a seriedade do

trabaiho da FEAM, onde estao muitos de seus ex-alunos, embora seja prejudicado

por algumas de suas atitudes. Mas considerou que agem assim em cumprimento da

lei: muitos dos funcionários desses órgãos, pela escassez de recursos da sociedade,

nao têm condiçôes de se atualizarem permanentemente nos conhecimentos do setor

em que estão trabalhando.
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Comentou que reconhece nos functonafloS da FEAM competenCia tecnica

pessoal e inteligência. Disse que alguns deles são odiados por cblegas do setor de 	
-

ferro gusa, mas o problema é todo da Iegislacão, que dá a ordem de forma cega.

Seria necessáriO elaborar uma legislacão mais humana e criar formas de, primeiro,

educá-los e Ihes dar condicães. DISSe que o nómero de funcionários corn alto nIvel

tecnico e insignificante, considerando-Se as dimensãeS do Estado.

Para mostrar as irracionalidadeS da lei vigente aqui, citou o exemplo da

Belcabo, uma firma que transforma fumaça em produtos da quImica fina:

praticamente sem recursos, vivendo ha dez anos so corn produto auto-sustentável, a

empresa tentou mudar-se para uma região mais próxima da universidade, porque

existem muitas teses sendo desenvolvidaS au. Teve a sua parte ambiental dificultada,

negada, vendo-se obrigada a arcar corn urn custo que seria suficiente para ela dobrar

a producão. Considerou ainda o caso hipotético de urn carvoeiro que desejasse

constituir a sua empresa: so para conseguir o licenciamento ambiental da sua

pequena carvoaria, ele teria que gastar legalmente o que ganha em dez anos de

trabaiho. Disse ser inadmissIvel uma pequena empresa pagar o mesmo valor que

uma empresa do porte da AçOMINAS.

0 Deputado Marco Regis disse que muitas dessas irracionalidades são objeto

de reclamacãeS e protestos que chegam a Assembléia Legislativa. Citou o caso da

000rdenacãO de Vigilância Sanitária, que nada mais faz do que cumptir as

determinacãcS do Ministério da Satde. Disse que, em nome de uma poiltica de

regionalizacão da sade, matamos as pequenaS cidades. acrescentando que, apesar

das declaracöes do governo e da imprensa sobre a necessidade de se fixar o homem

no campo e na pequena cidade, tudo é feito para tirá-lo de Ia. Cnticou a Assembléla

Legislativa, que, segundo ele, dá demonstracöeS disso quotidianamente: ela faz

grandes eventos permanentemente no Estado, mas somente em cidades-póIO, não

realiza urn seminário sequer em uma pequena cidade para the dar chance de se

manifestar. Exemplo recente disso foi que lutou, na Assembléia Legislativa, para que

Capitólio sediasse urn evento das Aguas de Minas, algumas pré-reuniöeS para o

seminário que será realizado nos dias 2, 3 de juiho, e a cidade, que deu grandes

demonstracöes na luta contra a privatizacão de Furnas, fol preterida.

0 Deputado Marco Regis citou fatos que ele considera irracionalidades na

area de SaCide, como o de uma pequena cidade que construiu o seu hospital corn

muito sacrifIcio e recebeu o parecer de urna tecnocrata da Secretaria da Saide de

que existe a livre iniciativa para quem quiser construir urn hospital em uma cidade,

mas cabe ao Governo querer ou nao comprar o serviço daquele hospital. A cidade fol
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impedida de construir urn hospital porque a Vigilância Sanitária dizia que se deve

obedecer aos critérios de regionalizaçao da saüde.

0 Sr. Ronaldo Sampaio Sampaio disse que temos urna grande

oportunidade de tornar 0 ecossistema de rnanufatura mais forte e pujante em todos
Os seus vetores, criando justamente força para que ele aconteça. Disse que a meclida
que foi conhecendo esse mundo, perguntava-se o porquê de nao haver rnuita

floresta. Criticou o fato de quem planta eucalipto estar sujeito a uma sé,ie de

exigências, como ter que pagar caro por uma auditoria para saber se pode cortá-lo,

exigências que não são feitas a quem planta soja, milho ou café. Disse que se criou

urna fonte de renda natural para sustentar alguns sindicatos da sociedade do Estado.

Citou como exemplo a Mannesmann, empresa que, por ser de biomassa,

emprega 8 mil pessoas para produzir 500.000t de ago, quando uma empresa que

produz 4.000.000t de ago emprega 2 mil pessoas, dizendo qu, quando acontece là

urn problema em urn processo, a empresa é multada em R$80.000,00. Se o

problema acontece novamente, a multa é de R$180.000,00. Considerou que esse

dinheiro estaria mais bern empregado se fosse guardado em uma caixinha para

plantar floresta Cu para treinar o carvoeiro, enfim para reforçar a posição do setor,

para desenvolver uma tecnologia meihor. As multas diárias sustentam a própria

FEAM. Considerou que isso é falta de visao.

Disse que isso explica por que a Belgo optou pelo uso do coque em

Monlevade. Não faz sentido rnanter 130.000ha de floresta corn 4 mil funcionários no

campo, mantendo todo urn trabalho gerencial, escola, saüde, tratarnento, inclusive,

das famIlias e tudo o mais, quando e possIvel importar da China urn produto já

pronto, que a empresa so paga urn ano depois, sern juros. E muito mais prático

cornprar o coque do que estar sempre sob a vigilância dessas instituiçôes e de ONGs

e ainda enfrentar uma série de riscos, como o de ver queimada a sua floresta por

causa do fazendeiro do lado que coloca fogo na dele ou de ter a sua fazenda

invadida pelo MST... E realmente mais prático e menos problemático irnportar

energia: paga-se rnais caro, mas fica-se livre de todos Os problemas corn a garantia
de ter sempre o produto.

0 Sr. Paulo César da Costa Pinheiro lernbrou que fomos criados corn a crença

de que cortar árvore era pecado, ou seja, fornos educados para preservar o meio

ambiente. Considerou, porém, que cortar uma árvore plantada para urn fim

energético representa ganhos do ponto de vista arnbiental, do ponto de vista

energétuco e do ponto de vista de geração de emprego. Frisou a diferença entre as

duas coisas: cortar uma floresta natural e cortar uma floresta plantada. Disse que 6
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preciso mudar essa concepção e ver que urna árvore plantada para gerar energiaj

seja ela sob a forma de carvão ou sob a forma de energia diretamente, é uma forma

de fixação de capital no Estado, é uma forma de fixação de emprego no Estado, e

uma forma de geracão de renda. Lembrou que uma das funçöes cia CPI é a geracâo

de emprego e de renda, daI a importância de incentivar a geracão de energia de

biomassa.

Sobre o trabaiho infantil, disse que já teve oportunidade de ver o trabalho em

muitas carvoarias em todo o Brasil e que em muito poucas havia trabalho infantil.

Disse que mesmo as pessoas que tern trabalho braçal, por mais digno que ele seja,

nao querem esse mesmo trabaiho para Os seus filhos. Eles querem uma educação

para o filho. Os que colocam o filho no trabaiho certarnente o fazem por dois motivos:

Cu o filho vai ajudá-los no trabalho ou vai ficar a toa, podendo criar maiores

problemas. Concluiu que o trabalho infantil existe onde não existem oportunidades de

educação, pois hoje Os pais não querem que os filhos repitam a sua história. Afirmou

que nao ha necessidade de leis para trabalho infantil porque a legislação sobre isso

já existe e é muito rIgida; o que falta, talvez, é fiscalização sobre o cumprimentO das

normas.
Enfatizou que a educação, tanto do ponto de vista da criança como do ponto

de vista do carbonizador, leva a uma maior producão seguida de menor trabaiho,

concluindo que ela deve ocorrer para meihorar urn dos dois processos.

Solicitado a apresentar sugestöes, nesse aspecto e dentro da Iimitação de

uma Iegislacão estadual, o Sr. Paulo César da Costa Pinheiro começou referindo-se

a proibição do "rabo quente", proposta pela Deputada Elbe Brandão. Considerou que

o "rabo quente" existe pela falta de conhecimento; a medida que as pessoas vão

conhecendo urn novo forno que produz mais carvão corn menos trabalho, de uma

forma mais organizada, automaticamente vão deixando de usar o antigo. 0 que a

Iegislação deveria fazer é criar meios de fixar o homem no campo, valorizando essas

formas de energia, em vez de dificultá-Ias.

Acrescentou que em uma sociedade de capitalismo, a Iegislação é na ordem

dos incentivos cu de restriçöes. Sugerlu que se diminuam os impostos de toda a

cadeia do uso da biomassa como fonte energética, diferentemente dos derivados de

petróleo. Diminuir impostos dessas cadeias quer dizer levar impostos para os

combustIveis importados e tirar urn pouco dos impostos, ou seja, o fluxo que

normalmente se faz para incentivar uma coisa Cu outra.

0 Sr. Ronaldo Santos Sampaio recomendou que, se se quer urna ótima

legislacão nesse setor, que se copie a legislacão da Aemanha, dos Estados Unidos,
I..
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corn respeito a energia renovável. Lembrou que eles dão urn enorme incentivo para

energia renovável. Se uma hidrelétrica ou ate uma elétrica a carvão mineral tern que

fazer urn empreendimento e o seu custo da energia elétrica de producão é de

US$22,00 por megawatt, o Governo americano dá, para quem fizer uma termoelétrica

ueimando biomassa e resIduos da agricultura ou ate de lixo urbano, US$100,00

durante 10 anos, 5 vezes mais. Além disso, ele dá o investimento necessário para a

construção do empreendimento. Ele empresta o dinheiro para a pessoa. So a partir

do décirno ano, ou seja, no décimo primeiro ano, ele entra no mercado real para

viabilizar o seu negócio. Então, isso é subsIdio e acontece nos Estados Unidos, na

Europa, muito antes de todos esses problemas de CO 2. 0 piano estratégico do

Gv 7 1 ,, americano é estratégico para aquela nação, e o Presidente atual tern sido

claro nisso. Disse ter dado para o presidente de uma empresa o material do

Departamento de Energia Americano, no qual Bush afirma: "Quero 100% de

independência energética neste pals ate o fim do meu Govemo. Ela virá de qualquer

forma. Ou vamos ao Alasca buscar o petróleo ou transformaremos o máxirno que

pudermos de energia solar, de biomassa. Não quero dependência de energia

importada neste pals. Se o mercado estiver abundante, podemos ate desativar

algumas unidades, mas quero os Estados Unidos 100% independentes". Ele foi

contra o acordo de Kyoto por isso mesmo, porque quer incentivar a abundância de

entrada de energia intema no pals. Não quer comprar nada, principalmente o

petróleo.

Os programas de bio-óleo e de etanol nos Estados Unidos recebem bilhöes

de dólares anualmente. São incentivos diretos, a fundo perdido, que o Brasil não

gastou nos 500 anos de sua histOria. Estão investindo pesado. Daqui a pouco,

estarão vendendo álcool para nós.

Solicitado a manifestar sua opinião sobre essa essa visao de auto-suficiência

americana, desrespeitando o planeta e indo contra qualquer percepção de

sustentabilidade, o Sr. Ronaldo Santos Sampaio disse ser urn pesquisador muito

reconhecido nos Estados Unidos, onde existe, na Carnegie Mellon University, uma

bolsa chamada Ronaldo Sampaio Scholarship, honra que coube a poucos brasileiros.

Disse que, todo ano, tern que escoiher urn brasileiro para fazer doutorado naquela

universidade, que oferece uma bolsa de quase US$40.000,00 por ano e que, nos

ültimos três anos, não tern conseguido mais brasileiros para essa bolsa, o que 0

deixa contrariado porque sua base de informaçöes naquela instituicão val dirninuindo.

Explicou que o cientista que convenceu Bush a não participar do Acordo de

Kyoto chama-se John Stable. E urn siderurgista como ele, mas está amparado por
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uma fortuna e pelo Departamento de Energia, além de dispor de muitas informaçöes

e dados para afirmar que näo existe "global army". Disse nao haver condiçôes de se

coritrapor as suas idéias levando em conta apenas o CO2.

Citou o exemplo da indtstria de tabaco americana, que se viu obrigada a

pagar inderiizaçöes altIssimas por causa de cancer de pulmão. Como o Poder

Judiciário dos Estados Unidos é muito forte, a indüstria de tabaco teve que se juntar

e propor aos Estados que recebessem US$260.000.000.000,00 para que as

demandas judiclais se aquiescessem. Mesmo assim, se o cidadão quiser entrar corn

urn processo, a Constituição ainda está do seu lado. 0 investimento foi apenas para

que as juIzes concordassem que essas demandas nao atingissem valores tao

elevados.

Considerou que se urn amencano começasse a exigir a rnesma coisa pelo

cancer desenvolvido em virtude de uma termelétrica que joga muito composto

sulfuroso na atmosfera, formando chuva ácida, a primeira sentença de urn juiz

obrigando urna termelétrica a pagar alguns milhöes de dólares, certamente o Sr.

Bush se decidiria logo a fazer parte do Acordo de Kyoto.

Repetiu que a CO2 é um caso inerte, mas veio de uma biomassa que já pagou

por seu CO2, nao deve nada a ninguém. Já a energia fossil formou-se ha 600 milhöes

de anos, quando a atmosfera da Terra era basicamente metano e CO 2, corn muito

pouco oxigênio e quando nem sequer seria possIvel respirar o ar que aqul estava. A

fotossIntese foi acontecendo durante milhöes de anos e acumulando enorme

quantidade de biomassa. Havia muito CO 2, que crescia de forma pujante, corn muita

energia térmica, e formando camadas no solo. Depois, as sedimentos caIarn sobre

elas e davam pressão, transformando-se em carvão mineral. Mais recentemente, ha

4 ou 5 milhöes de anos, os seres vivos mais biolOgicos, como peixes e outros

animals, foram tarnbém se acurnulando e degradando, gerando a petróleo. Tudo isso

contribulu para lirnpar a atmosfera de CO2 e metano, e deixá-la coma é. Hoje, ao

utilizarmos a energia fossil, estamos fazendo a operaçao inversa, a que é natural e

cientIfico.

Esclareceu que, quando falamos que jogamos o enxofre e retiramos a

oxigênio, quando contabilizamos c02, é urn par urn, tanto a CO2 da biomassa quanto

o da energia fossil. Contrapôs-se a fala dos que afirmam que sO uma quelmada na

Arnazônia significa mais do que uma quantidade enorme do gas natural,

argumentando quo aquela floresta já terá pago por seu CO 2, porque está vivendo

hoje, na superfIcie do planeta; a outra, que estão quelmando, não: ela está

contribuindo duas vezes. Tern de multiplicar por dois, não por urn, como estão
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fazendo.	 Para explicar o que acontece corn o planeta Terra, usou como exemploç,4

o que ocorreria em uma sala fechada, corn 21% de oxigênio e 0% de CO2.
Começamos a respirar, varnos pegando oxigênio e o CO2 vai aumentando. Num dado

mornento, nao haverá oxigênio para respirarrnos, porque teremos queimado nossos

carboidratos corn o oxigênio, transformando-os em CO 2. Esclareceu que, no planeta,

estarnos fazendo isso em urna velocidade major. A clorofila, tanto nas algas marinhas

quanto nas florestas, tern de trazer de volta o oxigénio e fixar o carbono. Por isso o

CO2 está aumentando.

Lernbrou que o representante do Govemo é muitas vezes urn politico que nao

tern embasarnento cientIfico para se opor aos outros Ia fora ou debater corn eles.

Explicou que a realidade é que está havendo reduçao da camada de oxigênio na

atmosfera, e nao aumento da camada de CO 2, repetindo que a biomassa é a solução
sempre.

0 Sr. Paulo César da Costa Pinheiro disse que, em Minas Gerais, não ha

petróleo, nern carvão mineral, nem gas natural. 0 desenvolvirnento social e

econôrnico sO se faz corn energia. Então, ou Minas Gerais assume que é o celeiro de

biomassa e de fontes renováveis de energia, seja na forma de hidrelétricas, de

biomassa ou de cana-de-açücar, ou permaneceremos na dependência extema de

energia. Toda vez que usarnos petrOleo, carvão mineral ou gas natural em Minas

Gerais, estarnos importando o combustIvel. Concluiu que o uso das fontes renováveis

de energia é vocação do Estado de Minas Gerais, e tern de ser incentivado. A

legislaçao tern de pensar nisso, porque nao temos nenhum recurso fossil.

Solicitado a explicar 0 que é a galinha dos ovos de ouro, expressão rnuito

freqüentemente usada em sua fala, e quem quer matá-la e ainda que ovos não são

de ouro, o Sr. Ronaldo Santos Sarnpaio explicou que a galinha dos ovos de ouro e

exatamente a energia renovável, em especial a biomassa. A energia eOlica é sazonal,

urna vez que depende dos ventos. E necessário construir o material para coletá-la,

ou seja, as pás, a tecnologia, o motor, e ainda nao ternos as baterias que acumulam

energia em volume suficiente para, quando nao houver vento, ir liberando a energia.

E ela não tern o poder de trazer o oxigênio de volta para a atmosfera, embora seja

energia renovável. Alérn disso, nao fixa o homem ao campo, porque o equipamento é

instalado, gera eletricidade, e nao he necessidade de o homern ficar olhando para

aquela poluição visual.

Esclareceu que a galinha dos ovos de ouro é urn processo que utiliza a

biomassa de forma holistica, já que o que ha de meihor na biomassa é utilizado pam

produzir riqueza. Disse ser necessário buscar outras utilizaçães para a biomassa, de

I

I
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forma a gerarmos mais dinheiro e empregarmos mais mão-de-obra no campo. Citou

como exemplo a madeira para serrarla, que gera mais valor agregado. Explicou que

ela produz quase 50% de resIduo, dos quais 30% podem ser transformados em

carvão vegetal para fins siderürgicos e Os outros 20% podem ser transformados em

MDF, que é o resIduo de madeira prensado corn alcatrão vegetal transformado em

resina. Disse que precisarnos investir mais recursos e contar corn pessoas

comprornetidas e dispostas a encontrar uma solução.

Afirmou que, tecnicamente eles tern a solução, mas não tern recursos

financeiros além dos que conseguem de seus próprios bolsos. Citou como exemplo a

Biocarb, urn centro de pesquisa auto-sustentável em prol do benefIcio da sociedade,

levado adiante por pessoas desempregadas, que nao tern como sobreviver e, em

breve, deve ser comprada por uma multinacional.

Disse que é necessário pensarmos as legislaçães que criam os vetores. Para

exemplificar, comentou o que ele classificou de "meihor negócio do mundo": a

escória de urn alto-fomo na região de Sete Lagoas é parcialmente granulada e

vendida para a cimenteira, bern barato. Se britássemos a escória, terlamos urna brita

melhor do que a calcária. Urna legislacão poderia , então, exigir que pelo menos 50%

de toda a brita utilizada em urn municIpio corn vocação siderirgica fosse de escória.

Sugeriu também que se desenvolva urn prograrna de fertilizantes agrIcolas

corn base nas escórias sidertrgicas da biomassa, que, ao contrário da escória

siderUrgica de energia fossil, não contém elernentos perniciosos ao solo, porque veio

do solo, veio da planta. Os sais minerals que estavam na prOpria planta foram

eliminados na escória; então, volta-se corn ele para o sistema e adicionarn-Se alguns

fertilizantes, usando essa energia.

Considerou que o ser humano tende a seguir o caminho de menor dificuldade,

menor resisténcia: se tern a biomassa disponIvel, nao precisa plantar floresta e

manter "n" pessoas no campo. As usinas integradas a coque no Brasil nao tern mina

de carvão, a mina está na China, Australia, Polônia e Africa do Sul. Criticou as

dificuldades enfrentadas pelos que optam pelo carvão vegetal, como a exigência de

que uma siderürgica a base de biomassa espere sete anos para produzir carvão, o

que equivale a exigir que uma siderürgica a base de energia fossil tenha sete anos

em estoque de carvão mineral e importado, que é US$1 .000.000.000,00 para

4.000.000t/ao ano. Concluiu que o custo financeiro disso no Brasil, que tern as mais

altas taxas de juros do planeta Terra, seria altIssimo: US$1 .000.000.000,00 a 20%,

As vezes 25%, são US$250.000.000,00 por ano - dinheiro suficiente para fazer toda a

floresta necessária para a siderurgia brasileira.



	

Quanto ao ovo que não é de ouro, explicou que é ø garimpeiro, esse que nao 	 Col

	planta floresta, que terceiriza de forma incorreta a operaçao para ter o carvão pelo	 an

	

preço mais baixo, sem se preocupar corn quem o fez ou corn onde e como ele foi 	 Co

	feito. 0 ovo que não 6. de ouro é exatamente o indivIduo que nao se preocupa corn a 	 ye
origem do insumo quo está usando no seu bern produtivo. Aquele que terceiriza pode

fazd-lo de forma correta, salutar, produzindo corn qualidade. Ha carvoeiros ate corn

nIvel de mestrado. 0 importante é dar as pessoas mais condiçoes e conhecirnento. 0

Estado deve criar recursos e formas de viabilizar a formaçao daqueles que realmente

estão comprometidos corn a geração de riqueza e distnbuição de renda na

sociedade.

Enfatizou que o ovo de ouro e ter urn processo bern feito, correto, usando

energias renováveis, em especial da biomassa. Cada lugar tern seu potencial. 0

método de crescirnento usado no Brasil nao pode ser proposto para a ilha de Trinidad

Tobago, onde eles tern gas natural, de graça. La seria o caso de se propor outra

forma de crescirnento auto-sustentável. Advertlu ser necessárjo saber diferencjar o

quo está sendo malfeito, pois ha empresários de todo tipo envolvidos no setor, como

ocorre nas demais areas: Os bandidos São Os OVOS não de ouro, Os mocinhos são os
ovos de ouro.

0 Sr. Presidente afirrnou que a preocupaçao da CPI é identificar o que é born,

garantir 0 desenvolvimento do Pals, o aproveitamento dos recursos naturais e o

respeito aos trabalhadores que contribuam para a riqueza do Pals. Não se trata

apenas do uma determinada fração nesse componente de produçao, que possa

ganhar muito a custa da expboraçao da maioiia, nessa situação mais perversa, onde,

lamentavelmente, a terceirizaçao tern sido urn instrurnento de precarização desse

trabalho. Acrescentou que as palavras do Sr Ronaldo trouxerarn novas luzes para a

elaboraçao do urn relatO,io capaz de expressar essa realidade do Estado. Considerou

a contribuiçao irnportante, por mostrar que, através da educaçao e de tecnologia

simples, podemos ainda agregar mais vabores, aumentar a capacidade de utilização,

otimizar o aproveitarnento da madeira, energia, dos seus subprodutos e meihorar,

nessa cadeia de produção, todos aqueles que estão inseridos nela.

Afirmou que não podemos continuar na lOgica perversa da concentração da

riqueza a custa de sacriflcio. lncluiu-se dentre Os muitos parlamentares que

estiveram verificando "in loco" algumas situaçöes desumanas de trabalho. Comparou

a situação do trabalhadordo carvoejarnento da madeira ou da extração mineral a dos

trabalhadores da mina de Morro Veiho, que sot rem de silicose, urn sofrimento literal,

corn perda da saude, da qualidade de vida Disse que todos tern de se preocupar
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corn a situação do trabalhador, não importa que seja chines, urn asiático, europeu ou

amencano, importa que seja urn ser humano que estä sendo maltratado. Se

compararmos o trabatho corn a extração do carvão mineral corn o da exploracao

vegetal, veremos que o segundo, por sua própria natureza, é mais suave. Salientou

que, respeitando e aprimorando a legislacao vigente, podemos ter condiçães muito

mais adequadas de producão, de desenvolvimento, corn equipamentos de

producão...

o Sr. Ronaldo Santos Sampalo Iembrou que, em uma carvoaria, encontra-se

o meihor filtro do mundo e o primeiro filtro do planeta Terra para tirar as impurezas da

água: 0 carvão vegetal.

o Sr. Presidente concordou, dizendo que, quando se trabalha sern Os

equipamentos de proteção, pode ser urn nsco, assim como quando se ingere urn

alimento de boa qualidade que não está adequadamente cuidado. Disse ter

testemunhado situaçöes boas e situacães inadequadas de trabalho: em visita a

algumas areas de exploração, de extraçäo de madeira corn segurança, viu

equipamentos altamente sofisticados, tecnologicarnente avançados e as pessoas

corn todos os equipamentos de proteção, capacete, perneiras e óculos. Dependendo

do tipo de trabaiho que lam desenvolver, tinham urn equipamento adequado.

Enfatizou que o que a CPI está levantando são as contradicöes nesse

processo, em que apenas o que é de menor referenda é o valor salarial: os

trabalhadores ganharn pouco, trabalham muito, dormem muito rnal, comern mal,

alimentam mal e bebem água suja. Disse que ha uma relacão espectral eritre

condiçöes extremamente precárias e condiçães adequadas de trabaiho e que é

possIvet verificar esse espectro todo. Disse que todas as pessoas que querem ver o

Pars avançar devern quebrar os ovos que nao são de ouro, impedindo que eles se

reproduzarn.

Afirrnou estar convicto de que a Deputada Elbe Brandão estaria mais

fortalecida ainda corn as consideraçöes dos dois professores para estabelecer urn

relatório capaz de exprimir a realidade da condicao atual de trabalho nas carvoarias e

na indüstria extrativa, de uma forma geral. Disse ser necessário denunciar corn rnuito

vigor o processo de terceirização, mais do que a caracterização da ilegalidade dele.

Poderlarnos chegar a conclusão de que o processo de terceirização, como rneio, é

ilegal, mas está adequado. Acrescentou que é possIvel avançar na mudanca da

Iegislação, para torná-la compativel corn uma realidade mais avançada, ressalvando

que 6 necessário reforçar uma posicão de dizer que nao so admite a terceirizacão
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coma precarização do trabaiho, e rnais do que isso, não se adrnite a precaiização do

trabaiho ern quaisquer outras condiçöes.

,wrescentou que o que se quer e uma reiação de trabaiho que possa

repercutir em favor da vida, da dignidade, do bem-estar das pessoas, em toda a

cadeia de produçao. Segundo ele, a vida e a satide são direitos inegociáveis:

ninguém pode colocar a satide como urn negOcio, nao pode gastar sua sade para

aumentar a produçao.

Disse ser possIvel fazer do Brasil uma naçào muito meihor para todos, não so

para alguns, enfrentando a Iógica da concentração da riqueza corn muita ousadia e

determinaçao. Para isso, Os parlamentares estão discutindo, construindo e refletindo

corn o conjunto dos trabaihadores, empresários, sindicatos. Corn relação as crIticas

feitas a FEAM pelo Deputado Marco Regis, disse que é mais necessário discutir o

mérito das leis do que acusar os técnicos. Acrescentou que, tendo lido o relatOrio da

FEAM a respeito da construção da hidrelétrica, achou que os técnicos da FEAM

foram muito corretos: eles mostraram urn conjunto de cerca de 40 critérhos que

deveriarn ter sido observados pela CEMIG, para irnplernentar a obra, e nao foram.

o Sr. Ronaldo Santos Sarnpaio disse que isso deve ter ocorrido no perIodo

em que urna empresa privada, a AES, estava controlando a FEAM, acrescentando

que a eles nao interessam detaihes: eles comprarn por fora e resolvem.

o Sr. Presidente lembrou que a que interessava a CPI era o rigor no relatório,

acrescentando que o errado seria a Govemo afrontar urna condiçao preestabelecida.

Contou que, no dia em que participou de uma discussão na FEAM sobre a

construção da hidrelétrica em (rape, mostrou-se favorável a idéla, porque tambérn

considera que seiia urn fator de desenvolvimento para o Jequitinhonha. Mas

ressattou que nao queria ver desrespeitados Os direitos fundamentals dos que vivem

all, que all tern suas raIzes e que depois que saIrem não poderão voltar urn dia para

a terra onde nascerarn e onde construIrarn seus primeiros aprendizados. Acrescentou

que, em se tratando de urn quilombo, temos de saber as conseqüências de sua

inundaçao, pois aqueles que rnoram Ia tern muito mais do que a terra: tern raIzes,

tradiçôes, cultura e não podem ser tratados do rnesrno modo.

Lernbrou que a terra nao é ruim; é uma terra extraordinária, o que falta é a

adequado cultivo. Considerou o exemplo do cerrado, que, ha alguns anos, talvez

não valesse nada e hoje e reconhecido corno urn potencial extraordinário, nao so de

produçao, mas de fontes altemativas de medicina, da tiqueza genética, tanto do

ponto de vista da fauna quanta da flora.
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Afirmou que nao se deve tratar o Jequitinhonha de manetra preconceituos

mas conhecer-Ihe a beleza, a riqueza, a cultura, as potencialidades e fazer energia

Ia, onde ha reservas extraordinárias, que são as florestas. Lamentou que esse tao

grande potencial energético - talvez esteja ali a major reserva continua de floresta

plantada - ate hoje não tenha trazido benefIcios significativos para o Jequitinhonha.

Empresas que a povo do Jequitinhonha ajudou a construir não estão dando retomo

para eles. Declarou que a galinha de ovos de ouro está au, mas que cada árvore que

for cortada, cada pedaço de carvão que for produzido deve gerar riqueza para o

Jequitinhonha. Salientou que não devemos ficar questionando a ausência de

escolas. No Jequitinhonha devia haver escolas para todos; devia haver saüde para

todos; devia haver protecão para todos; parte da nqueza ali gerada devia ser

destinada àqueles que trabaiham.

Disse ser testemunha de muitos casos, no Jequitinhonha, de trabaihadores

que tevantam cedo, nao tern suas horas contadas para efeito de trabatho, nao tern o

seu tempo dignificado. Eles voltam exaustos para casa, corn recursos minguados e

não tern nem esperança de colocar os seus filhos nas escolas. Parece que a ünica

coisa que sobra para aquelas crianças é trabaihar nas carvoarias. Afirmou que não é

a favor de crianças trabaiharem nas carvoarias, que não defende a trabaiho infantil

do modo como é concebido, como altemativa rnica para aquelas pessoas. Defende-

o, sim, como processo educacional, como esta na tel. Confessou-se contra o

trabaiho infantil no Pais, porque ha milhães de trabaihadores corn 20, 30 ou 40 anos

colocados coma reserva de mercado, uma reserva tao perversa que coloca Os

trabaihadores como escravos. Milhöes de trabalhadores são jogados no lixo como se

não valessem nada. 0 funcionário briga corn a empresa e nunca mais volta Ia. Disse

que considera inadmissIvet a trabaihador nao poder contestar e ser condenado a não

encontrar trabalho por estar em uma lista negra, acrescentando que isso tern de ser

combatido e denunciado de forma veemente, corn total indignação. Precisamos dizer

que temos altemativas para methorar a qualidade de producão. Não precisamos

ganhar dinheiro corn sacrificio, suor e a própria saüde dos trabaihadores.

Podemos melhorar mais as nossas estradas para evitar tantos acidentes corn

caminhöes de carvão; podemos meihorar a nossa capacidade de produçao, as fornos

de produção, sem gastar nada a mais. Considerou que as questöes aqui discutidas

devern ser colocadas numa Iógica prepositiva e que ha muitos passos importantes a

serem dados pelo Govemo, pelos donos da floresta, para que a trabaihador mereca

mais. Afirrnou que o Estado tern de assumir a sua parcela de responsabilidade, mas

que existem graves questöes das quais as empresas tern de cuidar. Salientou 0
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papel da CPI, que está contribuindo para mudanças, já que suas dernincias levar..

várias empresas a tomarem providências. Acrescentou que, se a terceirizaçao for urn

fato concebido pelo Estado e se puder regularizar isso do ponto de vista legal, na

lógica da divisão das responsabilidades, na democratizaçao da administraçao de uma

empresa, é necessário avançar nisso. Enquanto isso não estiver estabelecido, o

parâmetro tern de ser para as empresas, para o Ministérlo do Trabalho, para a

FEAM. E a lei. Construlmos também na lOgica da representaçao popular.Muitas

alteraçöes legais que a Assembléia Legislativa tern feito resultam de sugestöes

coihidas em audiências püblicas, em seminários corn a participacao da comunidade e

das entidades nas galerias e em diferentes momentos. Disse haver muitas coisas

boas, que so podem ser contestadas quando ferem Os interesses privados,

corporativos e localizados. Logicamente, a lei estabelece parâmetros e limites, e se

defendemos urn Estado democrático de direito, temos de cumpri-la.

0 Sr. Ronaldo Santos Sampalo parabenizou o Deputado, dizendo concordar

integralmente corn suas palavras. Expressou seu desejo de que a visão e a proposta

da Deputada Elbe Brandão fossem colocadas ern prática. Propôs que se faça em

Irapé urn sistema ern que todos possam sair ganhando. Afirmou que o perImetro de

uma represa no Norte de Minas tern urn valor econômico inestimável corno area de

lazer, de atração e de turismo, porque as águas são cnstalinas e bonitas, e a região

tern muito sol e pouca chuva. Sugeriu que, ao se colocar ali uma represa, que

ocupará uma area fIsica, as pessoas removidas do local se tornern donos desse

perImetro, corn o compromisso de preservar uma certa faixa para evitar que a lama

suje aquela água, inviabilizando-se o turismo. E que o outro pedaço seja urn espaço

necessário para que a pessoa tenha a sua pequena agricultura, pecuária e ate uma

microfazenda florestal, que forneça lenha de forma perene ao longo da sua

existência.Considerou que os dois lados sairiam ganhando: 0 antigo moraclor ganha a

area para tomar conta, cumprindo corn a legislação, e a dona da represa nao terá de

desembolsar o custo diário e para sempre da manutenção de todo aquele perImetro

da lagoa. Disse vislumbrar uma série de oportunidades para os industriais e para os

pecuaristas que serão desalojados. Sugeriu que se aprove 0 projeto e, logo em

seguida, se verifique o nimero de desabrigados, a forma de distribuição dos lotes, os

recursos que serão destinados a educaçao e treinamento. Acrescentou que a

biomassa, que pode ser transformada em carvão, poderá transformar-se em gas

sulfIdrico ou outros, deteriorando-se a qualidade da geração hidrelétrica da represa.

Se for transformada em carvão, seria de exclusivo direitoe benefIcio daqueles que

estao sendo desalojados, que seriam empresários educados e treinados, corn
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recursos, para que sejam colocados também na cornpetência para produzirern ease

bern, limpando aquela area para a represa, pois seriarn beneficiados corn uma água

de meihor qualidade e corn uma represa corn major seguranca e corn urn menor

assoreamento. Todos sairão ganhando, desde que se pense pró-ativamente.

Considerou que uma consequência natural é que venham as estradas em posiçöes

estratégicas para o acesso e posiçães de urn major potencial turIstico e de geracao

de frutas e de legumes. Parte da água represada seria usada para irrigação. Concluiu

que assim todos saem satisfeitos, acrescentando que a legislação é a forma de fazer

corn que isso de fato aconteca. Acrescentou que nada disso acontece sem a

presença do homern bern intencionado, corn conhecimento e corn treinamento. Se os

flihos dos carvoeiros souberem fazer bern feito o carvão, poderão ate desejar ser

carvoeiros.

Interrogado pela Deputada Elbe Brandão sobre o custo da casa de madeira,

se é similar ao custo de urna casa de alvenaria e se isso poderia fazer parte de urn

programa habitacional para a população de baixa renda, que está sem teto e vivendo

em condiçôes suburnanas, o Sr. Ronaldo Santos Sampaio respondeu que, para que

se tenha a madeira, é preciso plantar, explicando que para urn eucalipto estar em

idade de se transformar em madeira para fins de construção civil, por exemplo,

precisa-se de 12 a 13 anos. Então, ha que se investir e esperar por esse tempo,

para, depois, na serraria, transformar essa rnadeira. Usou como termo de

comparação a indstria de metals dos Estados Unidos, seja de cobre, seja de

alurnInio, seja de ago, todas juntas faturam perto de US$120.000.000.000,00 e

empregam quatrocentas e poucas mil pessoas, ao passo que a indóstria de produtos

florestais fatura nos Estados Unidos fatura US$370.000.000.000,00 por ano e

emprega 1.400.000 arnericanos. Disse que a riqueza Id é bern distribuIda. Comentou

que ha rnuito segredo por trás da geração de riqueza das naçöes e uma delas é a

combinação de rnateriais de major vetor de distiibuição de renda e de geracao de

nqueza.Concluiu que a combinação do ago corn a biomassa, ou seja, corn a madeira,

para o Brasil, e o vetor natural de major geraçao de riqueza. Comentou o caso do

Pró-álcool, lernbrando que o bagaco de cana é uma energia nobre que fol plantada,

que tirou os recursos do solo e que está sendo degradada, virando ate emissão de

CO2, pela qual teremos de pagar. E melhor que vire eletricidade.

Explicou que Os palses desenvolvidos e ate a legislaçao brasileira permitem

que se pague mais por essa eletticidade, mas é preciso que Os donos da

eletricidade sejam obrigados a cumpnr a legislacão comprando essa eletricidade.

lnsistiu na tese de que o Brasil produz o dobro do ago de que a nossa população
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e poucos quilos de ago por habitante, quando a Venezuela produz 127k par	 Al
habitante, a Coréia 800k, Taiwan 400k, a Japão 500k e Os Estados Unidos trezentos
e poucos quilos par habitante.

Contou que, em 1992, propôs a PUC urn prograrna de computador que se

chamaria Pró-Passarela, que permitiria calcular tudo o que fosse necessário para a

construção de uma passarela - vigas, parafusos, porcas - desde que se soubesse a

largura da rua e a altura em que seria construIda. A Diretora de urn grupo que

quisesse uma passarela perto de sua escola poderia verificar a preço dos produtos

no mercado e, corn 0 disquete e a valor, poderia ir a uma empresa qualquer que

desejasse veicular a sua propaganda na passarela pedindi-Ihe que pagasse pela

obra. 0 projeto não foi adiante porque dizem que nao se pode construir passarelas

sem a Iicença do DNER. Haveria o aumento do consumo de ago, geraria emprego,

resolveria a problema da transposiçao, aumentaria a segurança no trânsito e o fluxo

de velocidade. Tudo isso aconteceria a custo zero para todo mundo.

Disse ter também urn projeto na area de tratamento de água e esgotos, que

propôs para a UNESCO, corn custo zero para a sociedade. Comentou que as

pessoas nao prestarn atençao, porque ha o dinheiro carimbado: a dinheiro da ONU,

par exemplo, so e entregue ao fulano indicado. Citou também a caso de Carajás,

contando que, em 1994, ele, Maria EmIlia e outras autoridades mundiais na matéria

propuseram ao Banco Mundial urn ecossistema de manufatura para o grande

Carajás. Era dinheiro do Govemo alernão que visava ao contrário, ou seja, que Id se

implantasse a utilizaçao da energia fossil, alegando que estavam quelmando

floresta. Disse que, corn 1% dos recursos, provaram o contrário, ou seja, que se

poderia gerar muito mais riqueza preservando a floresta amazônica, corn muito mais

garantia, tanto do ponto de vista ambiental coma social, se fosse o ecossistema de

manufatura baseado nisso aI. Na segunda etapa do projeto, que era executar, o

dinheiro calu na mao de outra pessoa. E nada foi constru Ida ou feito.

Advertiu as parlamentares, a quem diz considerar pessoas de boa-f6, que

escoiham as pessoas adequadas, dando-Ihes condiçSes para que façam do sonho

uma realidade.

0 Sr. Presidente propôs a CPI e a Deputada Elbe Brandão que se assegure,

coma proposiçao no relatOrio, urn seminário para analisar todo o arcabouço legal que

trata da questão da extração mineral e vegetal, corn vistas a iclentificar Os problemas,

as desafios, as entraves e os estorvos na lei para aprimorá-la e faze-la valer no que

ela tern de melhor do ponto de vista da garantia do desenvolvimento humano, da
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criação de novas oportunidades e iiquezas e de garantias malores para o Brash;

Afirmou que, além de poderem dar uma contribuicão importante, para sistematizar a

estrutura legal, do ponto de vista da regularização e da implantação de uma nova

estrutura, em Minas, também poderiam encaminhar ao Congresso Nacional as

sugestöes da CPI.

Advertiu ser necessária muita agilidade já que a investida de grandes e

poderosos interesses sobre o Pals coloca-nos em situação de risco e de necessidade

de dar respostas imediatas.

Discordou da afirmação do Professor Paulo de que aprendemos que cortar

árvore é pecado, afirmando que a realidade do Pals sempre foi a destruição,

absolutamente irresponsável de matas e cerrados. Esse foi, a seu ver, o grave

problerna. Se entendêssernos que cada planta so poderia ser cortada e destrulda

numa lógica de aproveitarnento, e não no sentido de destruir, o nosso Pals seria

outro. Afirmou que perdemos muitas nascentes de veredas e de florestas

extremamente importantes. So agora estamos aprendendo o conceito de

preservação.

A Deputada Elbe Brandão agradeceu ao Prof. Sampalo e ao Prof. Paulo por

suas palavras,formulandO votos de que nossa legislação tenha urna noção do todo,

da sustentabilidade, e respeite Os brasileiros que produzem ciência e os que vivem

fora, voltando ac, Pals, corn a finalidade de contribuir para seu avanço. Sugeriu que

as criticas não sejam recebidas como entraves, mas como pontos de discussão e

aprimoramento do processo dernocrático e que a CPI, a partir do conhecimento da

verdade e de nossas mazelas, possa construir caminhos para urn Brasil justo, que

gere renda, riqueza e urn processo de inclusão social. Coricluiu corn pensamento de

Morf(?), que diz: "Quando se discute a sustentabilidade, não herdamos a terra de

nossos antepassados, já a estamos tornando emprestada de nossos filhos."

o Sr. Paulo César da Costa Pinheiro finalizou, lembrando a vocação de Minas

Gerais para as fontes renováveis de energia, pensando nesta como uma das grandes

soluçães para nosso Estado.

o Sr. Ronaldo Santos Sampaio,também para finalizar, recomendou que

Deputados deem mais valor ao conhecirnento, dando o exémplo dentro de casa; que

criem grupos, a exemplo dos "think tank", formados de reconhecidos especialistas,

oiiundos da universidade e da sociedade, que pensem em soluçöes, que deem

diretrizes ac, Poder Legislativo para que possa atingir o alvo de forma sóhida e correta,

e não influenciado por urna ONG ou por urn poder econômico muito forte e presente.

-1



I	 0 Sr Presidente agradeceu a presença dos parlamentares, convocando Os memb(J

da Comissão para a reunião seguinte, determinou a lavratura da ata e encerrou os ;	 6.3-

trabaihos.
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