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Integraram a Comissão
os seguintes membros:

Membros Efetivos
Adelmo Carneiro Leão - PT (Presidente)
Fábio Avelar - PTB (Vice-Presidente)
Elbe Brandão- PSDB (Relatora)
Bilac Pinto - PFL
Dalmo Ribeiro Silva - PPB
Marco Regis - PL
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o engenheiro Ronaldo Santos Sampaio (foto) sugeriu a
concessão de incentivos à utilização de energia renovável,
principalmente a biomassa, para diminuir o impacto ambiental
causado pelas carvoarias. Outra proposta sua seria a criação de um
fundo de proteção aos trabalhadores, para o qual seriam revertidos
os valores arrecadados com as multas aplicadas às empresas do
setor. Segundo Sampaio, em curto prazo, o que se deve fazer é
educar, treinar e preparar os carvoeiros.

O professor Paulo César da Costa Pinheiro, Doutor em
Engenharia Metalúrgica, informou que a utilização de energia
renovável aumenta os rendimentos, diminui a poluição e propicia
melhorias nas condições de trabalho.

Engenheiro defende biomassa
23 de maio

Passo a passo

11 de junho

o deputados Bilac Pinto e Elbe Brandão tiveram boa impressão do processo
de terceirização feito pela empresa Valourec & Mannesmann no município de
Paraopeba. Na visita realizada no dia 7 de junho, constataram bons salários dos

trabalhadores e viram que a tecnologia
Visita a Paraopeba mecanizada de corte e carbonização traz

beneficios e evita desperdícios, apesar de
desempregar vários trabalhadores. Segundo Bilac, "é preciso encontrar um
equilíbrio para que a tecnologia não desempregue os trabalhadores".

Membros Suplentes
Agostinho Silveira - PL
Antônio Andrade - PMDB
Antônio Genaro - PSD
Cristiano Canedo - PTB
DurvaI Ângelo - PT
Errnano Batista - PSDB
Sebastião Costa - PFL

Mesa da Assembléia
Presidente:
Deputado Antônio Júlio / PMDB
lOVice-Presidente:
Deputado Alberto Pinto Coelho / PPB
20 Vice-Presidente
Deputado Ivo José / PT
30 Vice-Presidente
Deputado Olinto Godinho / PTB
10 Secretário
Deputado Mauri Torres / PSDB
20 Secretário
Deputado Wanderley Ávila / PPS
30 Secretário
Deputado Álvaro Antônio / PDT

Leia o conteúdo do relatório no sitewww.almg.gov.br
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Diretoria de Comunicação Institucional
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A deputada Elbe Brandão fez a leitura do relatório da CPf no dia 13 de
junho, quando ele foi aprovado, encerrando os trabalhos da Comissão

Fotos: Alair Ferreira
Marcelo Metzker
Rodrigo Dias
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A Comissão Parlamentar de Inquérito
das Carvoarias apontou a terceirização
irregular, ferindo a CLT e a "própria
Constituição, como a principal causa da
"precarização" das condições de trabalho
nas empresas do setor extrativo em
Minas Gerais. Salários mais baixos,
aumento do risco de acidentes e da
incidência de doenças são exemplos dos
problemas mais graves constatados pela
CPI, instalada em 20 de setembro de
200 I, a requerimento do deputado Dalmo
Ribeiro.

O relatório final, de autoria da
deputada Elbe Brandão e aprovado no
dia 13 de junho de 2002, assinalou que as
empresas do setor fogem das
responsabilidades trabalhistas ao
contratarem serviços terceirizados como
atividade-fim e não como atividade-meio
(limpeza e vigilância, por exemplo), que
são lícitas.

Entre as soluções para o problema, a
CPI sugere a atuação mais eficiente do
Ministério do Trabalho e de órgãos de
fiscalização e cobra do Governo Estadual
políticas públicas para o setor extrativo
mineiro, incluindo programas de geração
de emprego e renda, principalmente nas
regiões mais pobres do Estado, onde
estão instaladas muitas carvoarias.

A Comissão reconheceu, no entanto,"
importantes avanços nas relações de
trabalho no setor extrativo mineral e
vegetal do Estado, que é o maior
reflorestador do Brasil e no qual era
comum o trabalho escravo e de menores.
Nas visitas feitas, durante os nove meses
de investigação da CPI, foram
encontrados apenas dois trabalhadores
menores e nenhum caso de trabalho
escravo. A Comissão admitiu, ainda, que
a terceirização, feita de modo ordenado,
dentro da .lei e preocupando-se com a
saúde do trabalhador, é i~portante para o

Minas.

~
;) '-f el. S 3 '} (~iS.1 /
frI~~3G

Terceirização ilegal é~ oJ.-
a vilã das condições de
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Conclusões

o deputado Adelmo
Carneiro preside
reunião da Comissão.
ao lado da relatora
Elbe Brandão e dos
deputados Fábio
Avelar; Márcio Cunha
e Doutor Viana

Relatório apontou
irregularidades na
terceirização

A terceirização da mão-de-obra foi apontada pelo Relatório da
Comissão como o principal causador das irregularidades no setor
extrativo de Minas Gerais, inclusive com desrespeito a diversas
normas legais, como a CLT.e a própria Constituição. De acordo
com a relatora, deputada Elbe Brandão, "muitas irregularidades são
cometidas devido à atuação ineficiente do Ministério do Trabalho e
de outros órgãos de fiscalização".

O relatório documenta também as diferenças de comportamento
entre as empresas terceirizadas e aquelas que as contratam: nas
terceirizadas, os salários são sempre menores; os trabalhadores
terceirizados trabalham lado a lado com contratados diretos,
executando tarefas idênticas, mas com remuneração menor. Além
disso, diz o relatório, a terceirização aumenta os riscos de acidentes
de trabalho e de doenças, bem como enfraquece a representação dos
trabalhadores pelos sindicatos.

As grandes empresas do setor extrativo investigadas, de acordo
com a Comissão, transferem atribuições e riscos para as
terceirizadas, geralmente empresas de ex-empregados, que não têm
condição de arcar com a responsabilidade que assumem. Para a
relatora, "esses fatos e as relações de subordinação e pessoalidade,
presentes nas empresas visitadas, atestam que essas terceirizações
seriam ilegais". A tese da parlamentar é que a terceirização só pode
ser aceita para atividades-meio como limpeza, vigilância,
conservação e não para atividades-fim, como acontece nas
carvoarias.
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Avanços, apesar de tudo
Apesar das muitas críticas, o relatório reconhece avanços nas

atividades extrativas minerais e vegetais em Minas Gerais, que é o
maior reflorestador do país. O trabalho escravo e a exploração de
menores, por exemplo, que eram comuns no setor, praticamente não
foram constatados. Foram encontrados apenas dois trabalhadores
menores e nenhum trabalho escravo nas visitas efetuadas. A Comissão
também reconheceu a importância das empresas de carvoejamento,
que, em sua maioria, atuam em regiões pobres do Estado, gerando
empregos e renda para cerca de 11.300 homens.

O documento alerta ainda para uma possibilidade real de
desemprego e empobrecimento maior, caso muitas empresas desse
setor venham a mecanizar sua produção. Numa visita feita à empresa
Valourec & Mannesmann, em Paraopeba, por exemplo, a relatora e o
deputado Bilac Pinto viram em operação máquinas de cortar e empilhar
eucalipto, com apenas um operador fazendo o trabalho de 70 homens.

Como recomendações, o relatório da CPI das Carvoarias aponta,
então, o caminho do desenvolvimento sustentado e da responsabilidade
social, que devem ser perseguidos pelas empresas. O documento
aprovado reivindica do Governo Estadual políticas públicas para o
setor extrativo mineiro, incluindo programas de geração de emprego e
renda nessas regiões, e propõe que sejam enviadas as conclusões a
todas as autoridades e órgãos envolvidos com a questão, entre eles,
Governo do Estado, Secretaria de Estado do Trabalho, Ação Social, da
Criança e do Adolescente (Setascad), Congresso Nacional e à bancada
mineira da Câmara dos Deputados e do Senado.

A Comissão aprovou, ainda, o envio do relatório ao Ministério do
Trabalho, com a soliCitação de realização de concurso público para
fiscais do trabalho, hoje insuficientes para a fiscalização.

As reuniões da
Comissão tiveram
sempre a presença

maciça de
deputados. Na foto.

Dalmo Ribeiro
Adelmo Carneiro

Leão, Márcio
Cunha, Fábio Ave/ar
e Wanderley Á vila
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Resumo das principais reuniões

Os deputados
Márcio Cunha,
Fábio Avelar. Elbe
Brandão. Bilac
Pinto e Dalmo
Ribeiro ouviram
mais de uma vez
denúncias de
sindicalistas sobre a
exploração dos
trabalhadores pelas
carvoarias

30 de outubro

Sindicalistas denunciam abusos
Os sindicalistas José Maria Soares, presidente da Federação dos

Trabalhadores nas Indústrias Extrativas do Estado de Minas Gerais, e
Terezino Cordeiro de Azevedo, presidente do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias de Extração de Madeira e da Lenha de
Capelinha e Minas Novas, denunciam problemas nas carvoarias -
como falta de moradia e alojamentos adequados, condições ruins dos
sanitários e do transporte dos trabalhadores, e a jornada excessiva de
trabalho, além de mortes e acidentes.

Soares disse que solicitou providências aos órgãos públicos que
podem interferir na situação e afirmou que a Acesita Energética,
empresa que atua na extração do carvão no Vale do Jequitinhonha, vem
retaliando as pessoas que expõem o problema para a sociedade. Ele
entregou à Comissão fitas de vídeo e fotos nas quais estão gravados
depoimentos de trabalhadores e são mostrados os locais usados para a
extração do carvão.

Questionado sobre a ausência desses problemas no relatório
apresentado pela Delegacia Regional do Trabalho de Minas Gerais
(DRT-MG) em fiscalização feita entre 27 e 31 agosto nas áreas de
extração de carvão, o presidente da Federação afirmou que o
documento dá margem a dúbias interpretações e que nenhum
representante da Federação ou do Sindicato foi chamado para
participar da fiscalização. Na ocasião, Terezino Cordeiro declarou
que no relatório não constam os acidentes de trabalho que já
ocorreram.

O deputado Doutor Viana disse que as empresas fogem das
obrigações trabalhistas e, por isso, contratam empreiteiras para
conduzirem os trabalhos. "Os empreiteiros não têm qualificação para
assumirem certas responsabilidades", disse.



Passo a passo

6 de novembro

Auditor critica terceirização
A prática da terceirização ilegal nas carvoarias foi o principal

problema apontado na discussão do relatório da DRT-MG. Para o
auditor fiscal Marcelo Gonçalves Campos, a atividade-fim de uma
empresa não pode, por lei, ser objeto de terceirização. Esse sistema,
segundo ele, "além de ilegal, acarreta graves conseqüências para o
trabalhador, pois as empresas não assumem as obrigações sociais com
o empregado. A classe trabalhadora não recebe os benefícios e os
direitos garantidos por lei, como o fornecimento de cestas-básicas,
vales-refeição e assistência médica".

Campos disse também que encaminhou o relatório ao Ministério
Público do Trabalho, que é o órgão competente para tomar as devidas
providências.

A respeito da fiscalização na Acesita Energética, Marcelo Campos
afirmou que não constatou na visita os problemas colocados pelos
sindicalistas, mas frisou que o relatório espelha a situação de momento
do local investigado e que poderiam ter havido modificações
relevantes. A subdelegada do Trabalho de Betim, Valéria Guerra
Mendes, que também fez parte do grupo que inspecionou a área, disse
ter percebido construções novas nos locais destinados à refeição e aos
sanitários.

c missões
CPI
das
Carvoarias

Página. 05

A terceirização
excessiva da mão-
de-obra no setor
extrativo
impressionou os
deputados Marco
Regis. Márcio Cunha
e Adelmo Leão
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13 de novembro

Acesita nega acusações

A CPI ouve o diretor-presidente da Acesita Energética, Rubens
Teodoro da Costa, em resposta às acusações apresentadas pelos
sindicatos dos trabalhadores da indústria extrativa de Minas Gerais.
Segundo Costa, a empresa tem sido vistoriada periodicamente. "Tenho
documentos atestando que as Delegacias Regionais do Trabalho de
Curvelo e de Teófilo Otoni nos visitaram por 30 vezes nos últimos 10
anos. Creio que esse número é suficiente para provar que somos
fiscalizados com regularidade", afirmou.

Com relação ao processo de terceirização adotado pela empresa,
Rubens Costa afirmou que existem 10 empreiteiras de carvoejamento
trabalhando para a Acesita e confirmou que elas "são contratadas para
produzirem carvão". Esclareceu que o contrato firmado com as
empreiteiras exige o estabelecimento de normas para proteger o
empregado e que há fiscalização própria "para constatar se as cláusulas
estão sendo respeitadas". A acusação de que a atividade-fim de. uma
empresa não pode ser terceirizada também foi rebatida pelo diretor
da Acesita: "O conceito de atividade-fim é questionável.
Trabalhamos para outra empresa fornecendo o carvão produzido;
então, não entendo que essa avaliação possa recair sobre a
Acesita".

Costa frisou que as imagens veiculadas na mídia, mostrando
algumas situações precárias dos trabalhadores, não foram gravadas
em áreas da Acesita e tampouco referem-se a empresas contratadas
por ela. "O que foi mostrado são os chamados residueiros. Eles
compram os restos de madeira que não são aproveitados por nós e
vendem depois. O Ministério Público do Trabalho no.s sugeriu que
parássemos com o fornecimento desses materiais e, por isso,
encerramos os contratos".

Para o deputado Dalmo Ribeiro Silva (foto), o sistema de
terceirização prejudica o trabalhador. "A terceirização
representa a precarização da atividade humana", declarou o
deputado. Ele disse, ainda, que a função da CPI é averiguar
todas as empresas envolvidas no processo de extrativismo.
"Vamos analisar as condições de trabalho das empresas de um
modo geral e o nosso objetivo é averiguar quem comercializa o
carvão", afirmou.

O presidente da Comissão, deputado Adelmo Carneiro
Leão, disse que não é somente a área da Acesita que deve ser
investigada. "Não temos a Acesita como foco das ações,
simplesmente ela foi denunciada e o nosso papel é apurar. A
nossa preocupação se estende a todos os empregados
terceirizados", declarou.



Passo a passo

20 de novembro

MP quer ajustamento de conduta
A procuradora do Ministério Público do Trabalho, Elaine Noronha

Nassif, informou que o órgão entrou com ação civil pública contra a
Acesita Energética e as empresas terceirizadas que trabalham na
produção do carvão. Segundo ela, a ação tem como objetivo um
"ajustamento de conduta" da empresa, com a reformulação das
relações de trabalho com empregados terceirizados, através de um
termo de compromisso. "A intenção é estender aos empregados
terceirizados os mesmos benefícios trabalhistas que os contratados
de forma direta da empresa possuem", explica. Ela lembrou que
um termo de compromisso firmado em 1994, com 25 empresas de
Rio Pardo de Minas e região, estabeleceu melhorias para os
trabalhadores. "Os termos firmados no compromisso terão que ser
cumpridos, pois se isso não ocorrer, o Poder Judiciário tomará as
providências", afirmou.

Há três anos no Ministério Público do Trabalho, Elaine
Nassif (foto) reconheceu que a terceirização da mão-de-obra é
uma questão complexa, porque "devido ao momento de mudanças
no contexto da produção capitalista, existe uma flexibilização das
nom1as ditadas pelo Tribunal Superior do Trabalho". De qualquer
forma, afirmou, a "comercialização" da mão-de-obra não pode existir,
pois é crime previsto em lei.

27 de novembro

Empreiteiros se defendem
Os empreiteiros que prestam serviços à Acesita Energética, no

Vale do Jequitinhonha,
disseram à CPI que as
acusações feitas pelos
Sindicatos de Trabalhadores
acerca das condições de
trabalho dos empregados da
indústria do carvoejamento
são "falsas". Segundo Márcio
José Silveira Paiva,
presidente da Suporte
Florestal e Agrícola Ltda., os
funcionários são registrados
na data correta de admissão e
empresas não contratam
crianças ou menores de
idade. Paiva disse, também,
que as empresas fornecem regularmente equipamentos de segurança
para os trabalhadores e que o transporte dos mesmos é feito em veículos
avalizados pelo Departamento de Estradas e Rodagem (DER/MG).

Sobre a ação civil pública do Ministério Público, Márcio Paiva
informou que todas as tentativas para reunir com o sindicato, sugeridas
pelo órgão, foram infrutíferas. "Nós sugerimos que nos encontrássemos
em Minas Novas, pois achamos que deveríamos obedecer ao princípio
da territorialidade das empresas, mas o sindicato não concordou. Ele
quer se reunir em Belo Horizonte e não vamos assentir essa proposta".
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A CPf constatou que
a maioria dos
empreiteiros é

formada por antigos
. empregados das

próprias
mineradoras
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Os sindicalistas
Carlos Evangelista.
Epaminondas
Capuchinho e Paulo
Cardoso
apresentaram
denúncias de
irregularidades na
colltratação de mão-
de-obra pelas
carvoarias

Passo a passo

4 de dezembro

Auditores não constatam
irregularidades na Acesita
o grupo de auditores fiscais do Ministério Público do Trabalho

que vistoria as condições de trabalho dos profissionais da indústria
extrativa de Minas Gerais não constatou graves irregularidades
envolvendo os empregados das empresas terceirizadas que prestam
serviço à Acesita Energética.

Algumas empreiteiras, entretanto, foram notificadas por estarem
utilizando caminhões em vez de ônibus para transportar os
trabalhadores e por não distribuírem uniformes adequados. Ainda
segundo os auditores, as empresas terceirizadas de maneira geral estão
procedendo corretamente nas questões trabalhistas.

Nesta reunião, o auditor fiscal João Paulo de Almeida informou
que o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de
Extração da Madeira e da Lenha de Capelinha e Minas Novas,
Terezino Cordeiro de Azevedo, acompanhou a segunda vistoria nas
áreas fiscalizadas.

19 de fevereiro de 2002

Sindicalistas fazem novas denúncias
A CPI ouve denúncias dos representantes do Sindicato dos

Trabalhadores nas Indústrias da Extração de Metais Básicos e de
Minerais Não Metálicos de Araxá (SIMA) sobre irregularidades
trabalhistas que estariam sendo cometidas pelas empresas
Fertilizantes Fosfatados (Fosfértil SI A) e Bunge Fer~ilizantes SI A,

na cidade. Segundo os sindicalistas, as
empresas estariam criando listas
discriminando trabalhadores que reclamam
direitos na justiça e emitindo laudos
médicos que não condizem com as
condições reais de saúde dos empregados.
As que vão à falência dificultam a
obtenção de documentos necessários para
aposentadoria. .

A Comissão solicitou aos sindicalistas
um relatório detalhado da situação, bem

como a apresentação de documentos comprobatórios das denúncias
e requereu uma audiência pública em Araxá com participação de
representantes dos trabalhadores, das empresas e da sociedade
civil.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores, Vicente
Magalhães de Matos, criticou a inoperância da Delegacia
Regional do Ministério do Trabalho, dizendo que os fiscais não
fazem as notificações necessárias. "Quando é detectada uma
situação irregular, não são feitos relatórios e, sim, negociações
com as empresas. Acontece que essas negociações dificilmente
atendem às necessidades reais dos trabalhadores", indignou-se.



Passo a passo

26 de fevereiro

Consultor revela mazelas da
terceirização nas empresas
A CPI das Carvoarias contratou como consultor o ex-sindicalista

João Paulo Pires de Vasconcelos, um dos mais respeitados estudiosos da
questão trabalhista do País, com o objetivo de subsidiar o trabalho
parlamentar com levantamento de dados e outros estudos. Em 26 de
fevereiro, o consultor apresentou o relatório de inspeção que fez nos
municípios de Paracatu e João Pinheiro, entre os dias 28 de janeiro e 2
de fevereiro, nas empresas Companhia Mineira de Metais (CMM), do
Grupo Votorantim; Vallourec & Mannesmann Tube S/A (V&M); e
White Martins S/A.
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Nenhum amparo social
Em João Pinheiro, o consultor realizou inspeção na Fazenda

Nova Esperança, da V & M. Segundo o relatório, o carvão
produzido na fazenda é utilizado na usina siderúrgica instalada em
Belo Horizonte. A empresa contrata empreiteiros e estes recrutam
os trabalhadores, que recebem pagamento pela lenha e pelo carvão
produzido e são remanejados constantemente. A jornada de
trabalho é sempre prorrogada, com a realização de, no mínimo, 10
horas diárias. A atividade é penosa e insalubre e as condições são
muito precárias, não alcançando os padrões mínimos de nutrição,
habitação e saúde. Os trabalhadores ficam desamparados de
assistência social, não dispondo de assistência à saúde, para si e
para suas famílias, em razão da falta de vínculo empregatício e da
descontinuidade do trabalho.

Os sindicalistas
Lúcio Guterrez,

Cleber de Souza e
Oraldo Paiva

acompanharam os
levantamentos feitos
pelo consultor João

Paulo Pires de
Vasconcelos
(terceiro da

esquerda para a
direita) para a CPl
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Os trabalhadores
nas carvoarias de
Minas trabalham.
e11l.\'uamaioria,
dezesseis horas
por dia

Passo a passo

Dezesseis horas por dia

No mesmo município, foi inspecionada a Fazenda Santa
Cecília, da CMM, do Grupo Votorantim. A empresa alega nada ter
com a produção de carvão, mas que apenas vende a madeira em pé
para seus clientes. Os problemas de natureza trabalhista existentes,
segundo a empresa, dizem respeito às obrigações de seus clientes.
O relatório do consultor, entretanto, informa que a CMM não
explicou como faz funcionar, permanentemente, a sua indústria de
empacotamento de carvão, na Fazenda Bonsucesso, município de
Vazante. Não foram encontradas notas fiscais da venda de carvão
de seus clientes para a própria indústria empacotadora. Na
inspeção, foram encontrados apenas dois trabalhadores vinculados
à CMM, sendo os demais empregados de clientes, embora
utilizando toda a estrutura e matéria-prima da fazenda para a
produção do carvão. Uma menor de 15 anos foi encontrada no
trabalho de enchimento e descarga de fornos e outro menor, no
transporte de lenha, todos sem os equipamentos de proteção

individual. A jornada de trabalho é de,
no mínimo, 16" horas. O consultor
verificou a inexistência no local de
veículo para transporte dos
trabalhadores, em caso de acidente. As
instalações e condições de higiene
também são precárias, segundo o
relatório.

Pagamento em três meses

Em Paracatu, a inspeção do consultor
foi realizada na Fazenda Santo Aurélio,
da White Martins S/A. O relatório
denuncia que os trabalhadores são
"barbaramente explorados", com uma

jornada de trabalho de 16 horas diárias. Cada trabalhador é
obrigado a apresentar a produção de dois fornos por dia,
recebendo, ao final, apenas R$ 12,00. Eles são contratados em
localidades distantes e levados aos locais de trabalho, onde
permanecem isolados nos alojamentos, sendo dispensados após
dois ou três meses, quando só então recebem o pagamento. Essa
descontinuidade do trabalho inviabiliza a aquisição de qualquer
direito ou benefício trabalhista. Os alojamentos são cobertos de
telhas, sem forro, e possuem o piso de cimento. Há apenas uma
instalação sanitária, sem porta, e uma cozinha sem os mínimos
requisitos de higiene.



Passo a passo

7 de março

Empresas voltam a negar
Representantes das empresas Vallourec & Mannesmann Tube

S.A. (V&M do Brasil), Companhia Mineira de Metais (CMM) e
White Martins foram ouvidos pela Comissão e negaram as acusações,
mas o auditor fiscal do Ministério do Trabalho e do Emprego, Thomaz
Jamison Silveira, confirmou as irregularidades e criticou o processo de
terceirização implementado por elas. Para ele, o processo seria
fraudulento, com o objetivo apenas de desobrigar as empresas do
cumprimento das obrigações trabalhistas. Ele disse ter constatado
melhorias na Fazenda Santo Aurélio, em Paracatu, controlada pela
White Martins, mas acrescentou que ainda há problemas graves a
serem resolvidos.
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2 de abril

Novos relatórios, novas irregularidades
Relatórios sobre inspeção realizada de 4 a 6 de março também

apresentam diversas irregularidades trabalhistas no processo de
terceirização de atividades nas empresas Bunge Fertilizantes S/A e
Fosfertil Fertilizantes Fosfatados S/A, nos municípios de Araxá e
Tapira.

Verificou-se que o planejamento, o comando e a supervisão são.
atividades exercidas pelos funcionários das empresas, configurando a
subordinação de todos os empregados aos supervisores das empresas
principais. Foram constatadas, além da insalubridade imposta pelo
revezamento de turnos, seja na mina ou na unidade de beneficiamento
de fosfato, que as atividades oferecem riscos à saúde, devido aos
ruídos, gases, poeira, calor, movimentação intensa de máquinas e
equipamentos, por exemplo.

Os deputados Bilac
Pinto, E/be Brandão,

Adelmo Carneiro
Leão e Da/mo
Ribeiro Silva

participaram de
reuniões e fizeram

visitas de inspeção a
algumas empresas
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16 de abril

Delegado do Trabalho é afastado
Servidores e auditores fiscais da Delegacia Regional do Trabalho

(DRT-MG) e representantes de diversas entidades sindicais (foto)
lotaram o Auditório da Assembléia manifestando repúdio contra a
possível exoneração do delegado regional do Trabalho em Minas
Gerais, Wellington Gaia. Segundo o presidente da Associação dos
Agentes da Inspeção do Trabalho de Minas Gerais (AAIT/MG), Fahid
Tahan Sab, empresários ligados ao setor industrial e carvoeiro estariam
pedindo a imediata substituição do delegado, como retaliação por terem
se sentido prejudicados pelos relatórios dos fiscais que constataram
irregularidades no processo produtivo e no registro de 12 mil
trabalhadores no Estado. (O delegado acabou sendo efetivamente
exonerado no dia 24 de abril.)

A fiscalização feita na região de Curvelo apontou irregularidades
que, segundo a subdelegada Valéria Guerra Mendes, também são
reflexo da terceirização ilícita. Transporte, equipamentos individuais e
condições sanitárias são os problemas destacados pela subdelegada. Ela
informou que as empresas foram notificadas.

Representantes das empresas Gerdau SI A, Plantar SI A e
Companhia Setelagoana de Siderurgia (Cossisa) reconheceram
algumas falhas nos alojamentos dos trabalhadores, mas disseram que
os problemas foram ou estão sendo corrigidos. Todos discordaram da
tese de que a terceirização é ilícita.



Passo a passo

23 de abril

Terceirização mascara índice de
acidentes de trabalho

Sindicalistas de Itamarandiba e Turmalina apontam a terceirização
como a grande responsável pela precarização das condições de trabalho
na indústria extrativa de Minas Gerais.

Para o deputado Ermano Batista, no entanto, o processo de
terceirização é importante tanto para o serviço público quanto para a
iniciativa privada e não pode ser visto, apenas, como vilão. "A
terceirização não é um mal em si, mas deve, sim, ser melhorada e
aperfeiçoada, inclusive no que se refere à assistência aos seus
funcionários", afirmou.
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Durante a reunião, o diretor de Segurança e Saúde da Confederação
Nacional do Trabalhador do Setor Mineral, José Carlos Vale, disse que a
realidade da mineração no País é desconhecida. De acordo com ele, a
mineração foi a atividade que mais matou, mutilou e agravou a saúde
dos trabalhadores brasileiros, desde 1997: "A atividade foi a campeã de
concessões beneficiárias da Previdência Social, seja por invalidez
permanente, parcial ou por morte. Apenas 10% dos trabalhadores do
setor possuem registro em carteira e 70% possuem algum tipo de
moléstia ocupacional".

José Carlos Vale informou que os empregados ficam cerca de oito
anos nas mineradoras e, depois, são demitidos com atestados de aptidão
para o exercício de outras atividades. "Eles não são informados dos
problemas de saúde e, depois, não conseguem emprego em outra
mineradora, pois ninguém contrata doentes. Os trabalhadores acabam
se tomando excluídos". Disse também que o aumento da alíquota do
seguro acidente mascara a situação real e as grandes empresas ocultam
os acidentes de trabalho por meio da terceirização. "Faltam políticas no
setor empresarial que levem em conta a saúde do trabalhador. A
mineração pode ser feita com responsabilidade", concluiu.

Ele também criticou o efetivo de menos de I% do Ministério do
Trabalho destinado à fiscalização das atividades mineradoras. Contudo,
ele acredita que a mineração pode ser feita com responsabilidade, se
forem instituídas políticas no setor empresarial que levem em conta a
saúde do trabalhador.

Os deputados
criticaram a falta de

políticas
governamentais

para () setor
extrativo, gerando
danos à saúde dos

trabalhadores

o presidente do Sindicato das Indústrias Extrativas no Estado de Minas Gerais
(Sindextra) e da Câmara da Indústria Mineral da Fiemg, José Fernando Coura, disse que
a conjuntura internacional int1ui nas condições de trabalho de toda a cadeia produtiva.
"O preço do aço é determinado pelo mercado internacional, que sempre nos foi
desfavorável. Preço ruim gera remuneração ruim para empresas e trabalhadores e
condições de trabalho ruins, em toda a cadeia produtiva", comentou. Coura criticou as
barreiras de proteção comercial impostas aos produtos siderúrgicos brasileiros pelos EUA
e pela União Européia.



12 mil trabalhadores irregulares
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Os deputados Dinis
Pinheiro. Fábio
Avelar. Adelmo
Leão. Doutor Viana
e Elbe Brandão
participam de mais
uma reunião da CPf
das Carvoarias

Passo a passo

Uma ação fiscalizatória da DRT-MG, realizada em
março e abril de 2002 em empresas do setor mineral,
constatou que cerca de 12 mil trabalhadores se encontravam

em situação de
registro irregular.

A operação fiscal teve a participação de 40 auditores fiscais
do Trabalho e foi acompanhada por membros da CPI e
representantes do Ministério Público do Trabalho.

7 de maio

Comissão não aceita retratação
.A Comissão não aceitou o pedido de desculpas feito por carta

do superintendente da Acesita Energética, Fábio Antônio Fonseca
Nascimento, que questionou o sentido e a credibilidade dos membros
da CPI numa entrevista à rádio Aranãs, no Vale do Jequitinhonha.
Para os membros da Comissão, a retratação só seria válida se ele
prestasse esclarecimentos à CPI sobre as declarações e fizesse uma
retratação pública, inclusive na rádio. O diretor-presidente da
Acesita Energética, Rubens Teodoro da Costa, enviou
correspondência à Comissão dizendo que a empresa não endossa os
comentários feitos por Fábio Nascimento.

A deputada Elbe Brandão informou que estivera em
Brasília, onde recebeu a informação de que a exoneração de
Wellington Gaia, Delegado Regional do Trabalho, não aconteceu
por pressões políticas, mas por motivos pessoais.
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