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Justiça reconhece responsabilidade do Consórcio Energia Sustentável do Brasil
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TERCEIRIZADAS ABANDONAM OPERÁRIOS EM JIRAU E CONSÓRCIO
(IR)RESPONSÁVEL TEM BENS BLOQUEADOS EM R$ 1 MILHÃO

A Justiça do Trabalho de Rondônia determinou na últi-
ma quarta-feira (7) o bloqueio de bens no valor de R$

1 milhão do Consórcio Energia Sustentável do Brasil
(ESB), responsável pela construção da usina hidrelétrica
de Jirau, na região do rio Madeira (RO). A decisão é uma
resposta à ação civil do Ministério Público do Trabalho
(MPT) para pagar salários, alojamento e a alimentação
dos trabalhadores abandonados pelas empresas WPG,
TC e Dominante, que prestavam serviços ao ESB. E um
bom sinal em tempos de discussão sobre a ampliação
da terceirização pelo Congresso Nacional.

Além dos bens, o MPT também pediu o bloqueio de
50% dos salários do diretor-presidente do ESB, Victor
Paranhos, e do diretor financeiro, Paulo de Lima.

QUARTEIRIZAÇÃO - A situação na usina é muito se-
melhante a de outros processos de terceirização no Bra-
sil, que acabam se transformando em quarteirização: o
consórcio contratou a WPG que, por sua vez, repassou
a atividade de supressão de florestas às margens do Ma-
deira para as outras duas empresas. Porém, sem aviso,
as companhias deixaram o canteiro sem quitar os direi-
tos e os salários pendentes desde agosto.

Dessa forma, os operários não puderam pagar o aloja-
mento onde viviam e apenas não ficaram numa situação
pior porque o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria
da Construção Civil em Rondônia (Sticcero) está pagan-
do hotel e alimentação para as 135 pessoas de fora do
Estado, enquanto a situação não é resolvida. “Em no-
vembro, ingressamos com uma ação coletiva pedindo
uma medida cautelar para que o consórcio resolva essa
situação”, comenta Enelcio Pereira, diretor do Sticcero.

LAVANDO AS MÃOS - “O Sindicato procurou o con-
sórcio porque ele tem a responsabilidade jurídica de vigi-
ar quem contrata, mas não cumpriu com suas obriga-
ções”, comenta Cláudio Gomes, presidente da Confede-
ração dos Sindicatos de Trabalhadores nas Indústrias da
Construção e da Madeira (Conticom).

Em entrevista ao Portal da CUT, o Procurador-chefe
da Procuradoria Regional do Trabalho da 14.ª Região,
Aílton Vieira dos Santos, deu uma mostra do comprome-
timento do consórcio com os operários. “Em audiência
administrativa, o advogado do Energia Sustentável disse
que a posição da empresa era no sentido de não reco-
nhecer qualquer responsabilidade com os trabalhadores
e também informou que a empresa iria recorrer em cada
processo até o trânsito julgado”, disse.

Por enquanto, o bloqueio dos valores serve para ga-
rantir o salário e o pagamento dos direitos descumpridos.
Ainda não há decisão da Justiça reconhecendo a res-
ponsabilidade do grupo como direta ou solidária, situa-
ção em que seria obrigado a arcar com as
irresponsabilidades das terceirizadas e quarteirizadas.
Porém, já há uma ação na Justiça do MPT para que isso
aconteça. “É o mais justo, afinal, se trata de uma empre-
sa que conta com financiamento público”, cita Santos.

LUIZ CARVALHO/CUT

Comandado pela multinacional francesa Suez, o consórcio conta ain-
da com a Camargo Corrêa, a Eletrosul e a Chesf como sócias minoritárias.
De acordo com levantamento do Departamento Intersindical de Estatís-
tica e Estudos Socioeconômicos (Dieese), são previstos R$ 8,7 bilhões
na construção de Jirau. Desse montante, R$ 7,2 bilhões, 63% do custo
total, vieram do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Soci-
al (BNDES).

O procurador acrescentou também que não há o menor cuidado na
contratação das terceirizadas e quarteirizadas. “A WPG não tem condi-
ções de quitar suas dívidas e seu titular ausentou-se do Estado. Já as
outras duas são empresas que se apresentam como subcontratadas da
WPG e não têm o mínimo de idoneidade econômica e financeira e se-
quer possuem capital para realizar as suas atividades”, criticou Santos.

ILÍCITOS - E as irregularidades não param por aí. “Vamos discutir
em juízo o vínculo empregatício diretamente com o Energia Sustentável
que, acreditamos, praticou intermediação de mão de obra, um procedi-
mento ilícito. Se a Justiça do Trabalho concordar, o ESB será compelido
a arcar com todos os direitos. Pretendemos também pedir à Justiça que
libere aos trabalhadores os salários atrasados e o 13.º proporcional.”

MÚLTI FRANCESA COMANDA A BAIXARIA

Por conta da cobrança da CUT e da Conticom, tendo as revoltas
de Jirau e Santo Antônio como provas maiores da situação precária
presente no setor da construção – o que mais gerou empregos em
2010, com a criação de 2,8 milhões de novos postos de trabalho –, o
governo da presidenta Dilma Rousseff aceitou criar um grupo tripartite
com trabalhadores, governo e empresários.

ACORDO NACIONAL - O resultado dos debates é a elaboração
de um Acordo Nacional para a Indústria da Construção, que deve ser
assinado no dia 21 de dezembro, com a presença da CUT e da Con-
ticom, que têm sublinhado como fundamental a inclusão no docu-
mento da proibição de terceirização nas atividades-fim – atividade
principal da empresa – e a obrigação de cumprir os termos assinados
pelas construtoras que as contratam.

As entidades cutistas lutam ainda para que, apesar de facultativo,
o compromisso seja uma das exigências para obter um selo exigido
nos processos de licitação pública.

CUT E CONTICOM COBRAM FREIO NA PRECARIZAÇÃO

Operários revoltados com série de desmandos em Jirau



O Sindicato da Construção e do Mobi-
liário de Mogi das Cruzes, Suzano e

Região (Sintramog), vistoriou no sábado
(3) uma casa que serve de alojamento para
operários contratados, pela empresa
Prandini & Mizutani, para a construção de
uma fábrica de vidros na cidade.

Ainda em construção, a casa abrigava
50 funcionários que trabalham nas obras
da fábrica com instalações completamen-
te precárias, onde falta higiene e seguran-
ça. As condições dos quartos eram pés-
simas. Os operários ficavam obrigados a
se amontoar em espaços sem janela ou
ventilação. As paredes estavam cobertas
por infiltrações e a instalação elétrica está
com os fios descascados. Os beliches,
alguns de três andares, foram feitos pelos
próprios funcionários com resto de mate-
rial da obra. Se não fosse assim eles es-
tariam dormindo no chão.

MENDIGO - “Me sinto como um men-
digo aqui, com uma situação dessas não
tem como se sentir bem”, declarou um fun-

CASA EM CONSTRUÇÃO SERVIA COMO ALOJAMENTO MUITO
MAIS QUE PRECÁRIO PARA 50 OPERÁRIOS EM SUZANO-SP
Operários contratados pela empresa Prandini&Mizutani eram mantidos em condições degradantes

cionário da obra.
Além disso, a ali-

mentação destes tra-
balhadores era feita
na própria casa, ao
invés de serem feitas
no restaurante da fá-
brica, como a dos de-
mais funcionários.

PRESSÃO -  A
partir das denúncias
do Sintramog, foi rea-
lizada a remoção dos
trabalhadores que
agora encontram-se
alojados em pensão.
Seis dos operários
retornaram aos seus
estados (Piauí e
Maranhão) e não pre-
tendem voltar para São Paulo. O presiden-
te do Sindicato, Josemar Bernardes André,
visitou o novo alojamento e disse que “ago-
ra os trabalhadores estão em um local

decente, com o café da manhã e o almo-
ço sendo feitos no refeitório da empresa e
a janta na pensão, em restaurante self-
service”.

Na última quinta-feira (8) trabalhadores
terceirizados entraram em greve nas 10
empreiteiras que prestam serviços nas
áreas de construção civil da Companhia
Suzano de Papel e Celulose  para exigir o
pagamento da Participação nos Lucros e
Resultados (PLR).

Os trabalhadores negociaram separa-
damente com a comissão junto com o
Sintramog. Todas as empreiteiras fecha-
ram acordo, mas o pagamento foi feito a
título de abono salarial, com as empresas
se comprometendo a discutir o pagamen-
to da PLR no ano que vem.

TERCEIRIZADOS ARRANCAM ACORDO PARA PAGAMENTO
DE PLR NA COMPANHIA SUZANO DE PAPEL E CELULOSE

A direção da Conticom/CUT reali-
zará a sua última reunião do ano nas
próximas quarta e quinta-feiras, dias
14 e 15, em São Paulo.

Na oportunidade, os dirigentes fa-
rão uma avaliação dos encaminha-
mentos das lutas e mobilizações do
Ramo da construção e da madeira
ao longo de 2011 e discutirão o pla-
no de ação para o ano vindouro.

Entre as prioridades, além do Con-
trato Coletivo Nacional, as ações com
vistas às obras da Copa do Mundo
de 2014 e das Olimpíadas de 2016.

BRASIL DE FATO REPERCUTE MOBILIZAÇÃO DO
RAMO POR CONTRATO COLETIVO NACIONAL

Alojamentos sem nenhuma higiene e segurança

DIREÇÃO DA CONTICOM
SE REÚNE NOS DIAS 14 E
15 NA CAPITAL PAULISTAA última edição do jor-

nal Brasil de Fato traz
uma extensa matéria so-
bre as ações da Conti-
com/CUT em defesa do
Contrato Coletivo Nacio-
nal de Trabalho para o
Ramo.

A reportagem mostra
como o setor da constru-
ção tem sido o carro
chefe na criação de em-
pregos, com as “empre-
sas nadando de braça-
da” e a necessidade de
contrapartidas sociais.

Em campanha pelo trabalho decente, Sintramog garantiu avanços


