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E D I T O R I A L

O Governo continua a mobilização 

contra o Projeto de Lei nº 4.330 que 

regulamenta a  terceir ização.  Os 

presidentes das lideranças sindicais do 

P a í s  c o m o  a  C U T,  C T B ,  N O VA 

CENTRAL e UGT vão se reunir com o 

presidente do Senado Renan Calheiros 

pedindo-lhe que impeça a aprovação no 

Senado, pois se sabe que o Projeto já foi 

aprovado na Câmara dos Deputados.

A terceir ização pode trazer uma 

d e s o r g a n i z a ç ã o  e  o  n ã o 

comprometimento dos direitos dos 

trabalhadores.  De acordo com a 

legislação trabalhista atual, as empresas 

não podem terceirizar a atividade 

principal, mas apenas setores de suporte 

como limpeza, vigilância e alimentação. 

O PL 4.330 autoriza a terceirização em 

todas  as áreas. Sabe-se de antemão que 

esse Projeto só é bom para as empresas, já 

que reduz custos na mão de obra e 

regulamenta a terceirização da atividade 

fim que já é praticada de forma ilegal. Há 

muitas empresas que já praticam de uma 

forma às vezes equivocada ou não este 

tipo de situação.

Para os trabalhadores não há vantagem. 

Mesmo que eles sejam registrados, 

mesmo tendo os direitos trabalhistas, 

ainda assim, eles ganham, em média, 

24% menos e trabalham três horas a mais 

do que os empregados diretos, segundo 

estudo do DIEESE.

A terceirização não pode comprometer e 
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nem tolher o direito dos trabalhadores, 

principalmente em relação aos salários e 

aos programas de participação nos lucros 

ou resultados das empresas.

Exemplo: Um empregado de uma 

empresa TERCEIRIZADA tem que 

entrar na Justiça para receber o FGTS e 

a multa rescisória. Aí, se vê que os direitos 

dos trabalhadores serão rasgados e 

jogados no lixo.

Cumpre lembrar, que a terceirização 

presente no cenário das relações de 

trabalho no Brasil há 22 anos, já deu 

sinais concretos de danos à classe 

trabalhadora como casos de trabalho em 

condição análoga a de escravo, bem 

como elevado número de acidentes de 

trabalho, jornadas exorbitantes, baixos 

salários, não recebimento de verbas 

rescisórias, dentre outros aspectos 

negativos. Resta claro, que vem a ser um 

retrocesso dos direitos trabalhistas, 

p r e j u d i c a n d o  o s  d i r e i t o s  d o s 

t r a b a l h a d o r e s  a s s e g u r a d o s  n a 

Constituição da República de 1988.

Perante a isto, manifestamos nossa firme 

oposição ao PL 4.330/04, vez que tal serve 

para dividir a classe trabalhadora 

prejudicando-a e mais, impossibilitando 

a sua organização e mobilização sindical.

Governo pretende regulamentar a terceirização

Antonio Geraldo da Silva
Presidente do Singeo-MG
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A sequência de grandes enchentes que vêm 

infernizando a vida da grande metrópole 

paulista deveria, ao menos, convencer o 

governo paulista e os prefeitos metropolitanos 

sobre o flagrante fracasso de uma estratégia de 

c o m b a t e  à s  i n u n d a ç õ e s  b a s e a d a 

exclusivamente nas medidas ditas estruturais 

de alargamento e aprofundamento de calhas de 

rios, canalizações e construção de piscinões.

As enchentes urbanas têm suas causas 

associadas ao incrível aumento do volume de 

águas de chuva que aflui, em tempos 

sucessivamente menores, para um sistema de 

drenagem (córregos, rios, bueiros, galerias, 

canais...) progressivamente incapaz de lhe dar 

a devida vazão. 

Esse aumento do volume de água e a redução 

do tempo em que chega às drenagens são 

p r o m o v i d o s  e s s e n c i a l m e n t e  p e l a 

impermeabilização do solo urbano e pela 

cultura de canalização e retificação de 

drenagens naturais. 

Como agravante a esse quadro, considere-se 

ainda o fantástico grau de assoreamento dessas 

drenagens por sedimentos provenientes dos 

intensos processos erosivos que ocorrem 

particularmente nas faixas periféricas de 

expansão da cidade, e, suplementarmente, por 

entulho de construção civil e por lixo urbano. 

Esse assoreamento acaba por reduzir ainda 

mais a já comprometida capacidade de vazão 

de toda a rede drenagem, implicando em 

enchentes a cada ano mais frequentes e 

abrangentes.

Diga-se de passagem que a poluição química e 

biológica de nossas águas urbanas superficiais 

e o fantástico grau de assoreamento promovido 

pelos processos erosivos têm transformado 

nossos deletérios piscinões em verdadeiros 

atentados urbaníst icos,  ambientais  e 

sanitários, fato que não os recomenda como 

peça essencial de um plano de redução de 

enchentes.

Enfim, o governo paulista, ao manter sua 

estratégia de combate às enchentes apoiada 

exclusivamente na realização de grandes obras 

e  n a s  d i s p e n d i o s a s  o p e r a ç õ e s  d e 

desassoreamento dos rios maiores, tem se 

recusado inexplicavelmente a enfrentar as 

verdadeiras causas do fenômeno, alternativa 

que automaticamente o levaria a priorizar a 

recuperação da capacidade das cidades em 

reter ao máximo as águas de chuva e, 

paralelamente, a combater incisivamente a 

erosão e o lançamento irregular de lixo urbano 

e entulho da construção civil. São vários os 

expedientes que poderiam ser utilizados para 

maior  r e tenção  de  águas  de  chuva : 

reservatórios domésticos e empresariais de 

acumulação e infiltração, disseminação de 

bosques florestados, obrigatoriedade de uso de 

pisos e pavimentos drenantes, valetas e 

calçadas drenantes,  etc. ,  com o que, 

adicionalmente, muito se contribuiria para a 

alimentação de nossas águas subterrâneas do 

lençol freático.

Será quanto a sociedade paulistana deverá 

mais ainda ser sacrificada para que nossos 

administradores públicos reconheçam seus 

erros e decidam-se por, corajosamente, 

corrigi-los?

Esses tempos de crise hídrica em vários 

regiões e centros urbanos do país têm 

virtuosamente servido a um despertar de leigos 

e especialistas para certos aspectos de ordem 

hidrológica que somente não se destacaram 

antes porque nessas mesmas regiões que hoje 

sofrem com a falta do recurso hídrico 

predominava uma certa cultura da bonança 

hídrica, no âmbito da qual era inimaginável 

uma circunstância de escassez grave e 

prolongada.

O absurdo das perdas de água nas canalizações 

de distribuição, o enorme desperdício por parte 

dos usuários finais, a criminosa poluição das 

águas urbanas, o desmatamento generalizado 

dos mananciais, a perda quase total do volume 

hídrico de chuvas ocasionais, compõem alguns 

desses paradoxos e aberrações.

No caso específico do melhor aproveitamento 

das águas de chuva o país pode, a partir dessas 

constatações, dar um enorme salto de 

qual idade  em um per íodo de  tempo 

razoavelmente curto, com resultado fantástico 

para o balanço hídrico de suas cidades. Até 

porque em regiões como São Paulo, e 

especialmente em épocas como as de crise 

hídrica, como a atual, choca-nos testemunhar o 

enorme desperdício de boa água quando de 

chuvas torrenciais urbanas. É um paradoxo, 

como uma cidade em crise hídrica pode 

permitir que tal caudal de água boa se esvaia 

pelo sistema de drenagem sem um mínimo 

aproveitamento? 

Precisamos distinguir nesse caso dois tipos de 

aproveitamento de águas de chuva: o direto e o 

indireto.

Sobre o armazenamento direto, não há dúvida 

que os reservatórios domésticos e empresariais 

de águas de chuva para usos mais brutos, como 

l avagem de  p i sos  i n t e rnos ,  p r aças , 

arruamentos, autos, regas de vegetação, 

descargas sanitárias, operações em caldeiras e 

processos industriais, etc. em muito aliviariam 

o sistema público de oferta de água tratada 

potável. Pode-se inclusive pensar em grandes 

r e s e rva tó r i o s  u rbanos  s ub t e r r âneos 

implantados em áreas urbanas circunscritas, 

nas quais, pelo tipo e consolidação da 

urbanização presente, o grau de contaminação 

das águas de escoamento superficial fosse mais 

baixo e tolerável. O piscinão do Pacaembu, na 

cidade de São Paulo, seria um bom exemplo. 

Essas águas passariam por algum mínimo 

tratamento local e poderiam após ser utilizadas 

para vários fins que não exigissem sua 

potabilidade.

Mas há também a excepcional e esquecida 

possibilidade de armazenamento indireto, ou 

seja, armazenamento da água de chuva 

devidamente infiltrada no solo e acumulada 

nas camadas que compõem o substrato 

geológico das cidades; em outras palavras a 

água subterrânea. É conhecida a propriedade 

das cidades em impermeabilizar os terrenos e 

impedir a infiltração das águas de chuva, 

lançando-as rápida e diretamente nos sistemas 

de drenagem superficial, que ao fim, através de 

córregos e rios as conduzem e levam para fora 

do município. Se, através de uma série de 

dispositivos, como os próprios reservatórios 

domést icos e  empresariais  al iados à 

capacidade de infiltração, a disseminação de 

bosques florestados, a obrigatoriedade de 

adoção de pisos e pavimentos drenantes, etc., a 

cidade aumentar sua capacidade de infiltrar 

águas de chuva estaremos “abastecendo” o 

grande reservatório subterrâneo com milhões 

de metros cúbicos de boa água; a ser retirada e 

aproveitada através da instalação de uma rede 

de poços profundos. Essa alternativa ainda 

trará uma enorme colaboração na redução de 

riscos de enchentes urbanas.

Nisso tudo está, obviamente, envolvida uma 

questão de mudança de cultura e muito esforço 

educativo. Não há o que esperar, mãos à obra.

Geól. Álvaro Rodrigues dos Santos 

(santosalvaro@uol.com.br)

Ex-Diretor de Planejamento e Gestão do IPT  - Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas

Autor dos livros “Geologia de Engenharia: Conceitos, Método 

e Prática”, “A Grande Barreira da Serra do Mar”, “Diálogos 

Geológicos”, “Cubatão”, “Enchentes e Deslizamentos: 

Causas e Soluções”, “Manual Básico para elaboração e uso da 

Carta Geotécnica”.

Consultor em Geologia de Engenharia e Geotecnia 

Lençol freático: O melhor 
reservatório urbano para as 

águas de chuva

Enchentes: A repetida derrota 
de um modelo
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Temos presenciado com a estiagem cíclica que 

ocorre na Região Sudeste do Brasil um 

questionamento do uso abusivo da água pelas 

minerações.

Há a lguns  d ias   no t ic ia ram que  os 

minerodutos em operação e os licenciados 

c o n s u m i r ã o  1 9 . 3 5 0  m ³ / h o r a  o  q u e 

corresponde ao consumo de 50% da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte.

No dia em que encerro esta contribuição de 

questionamento sobre essas posições 

contrárias a atividade mineira em Minas 

Gerais recebo a Revista “Mineração & 

Sustentabilidade“ Março-Abril de 2015, 

Edição 21-Ano 4, e nas páginas, detalhadas 

matérias que demonstram que no Setor 

Mineral se adota inovações sustentáveis no 

uso dos recursos hídricos e práticas e reuso.
Uma observação quanto ao uso de água nas 

cidades, será que temos a sua recuperação? 

Será que os nossos esgotos são despejados 

depois de tratados e correm em galerias 

independentes da rede pública de águas 

pluviais?

Outra observação: a água que nasce em nosso 

estado fica em um reservatório e evapora-se ou 

segue o caminho dela pelos córregos, riachos, 

ribeirões, rios até chegar ao mar?

Discutem sobre o setor mineral  que 

atualmente está demostrando, com a 

paral ização de minas,  que não só a 

arrecadação dos munícipios cai, como o 

movimento diminui e o desemprego aparece 

em grande número.

Toda atividade mineral, desde a prospecção 

passando pela pesquisa, detalhamento, e 

abertura de mina, cria inúmeros empregos e, 

além disso, fornece inúmeros serviços 

indiretos como hospedagem, alimentação, 

peças, mão de obra local e um grande número 

de profissionais envolvidos.
As concessões para uso de água nas minas são 

feitas após detalhado estudo hidrogeológico e, 

quando para utilização, é outorgada com uma 

vazão de 30% da vazão de 70% da média da 

recorrência decendial.

Na mineração de acordo com minério o 

consumo de água é em média 0,6 m³/tonelada 

de minério e direcionam-se para o reuso da 

água atingindo a quase 90% e, faz-se  

preservação das nascentes e mananciais em 

seu entorno na bacia.

Nos clubes, postos de gasolinas, condomínios, 

nas imensas plantações para os pivôs existem 

essas preocupações, existe fiscalização? E se 

existir atende a qual número de pessoas? 

O consumo de água doce no mundo se faz 73% 

na Agricultura, 21% na Indústria onde 

encontra-se a mineração e 6% no consumo 

humano.

Quanto a mineração, questionam-se os 

minerodutos, por acaso a captação desses é em 

um manancial que fornece água a alguma 

comunidade?

Os exemplos com a implantação dos 

minerodutos demonstram a harmonia com o 

ambiente, basta observamos as regiões onde 

passa o mineroduto da Samarco, ou o oleoduto 

da Refinaria Gabriel Passos e comparar com 

os locais das redes de fibra ótica, o gasoduto da 

Gasmig e as linhas de transmissão de energia.

O mineroduto utiliza-se de energia renovável 

nas casas de bomba, dispensa a utilização de 

transporte de caminhões por nossas estradas 

que não são na maioria preparadas para 

receber o peso de suas cargas, além de 

oferecerem uma possibilidade de risco aos 

usuários e deixarem uma poeira que nas 

chuvas vira lama.

Se fizermos uma análise de opção entre um 

mineroduto e o transporte por caminhões ou 

trem concluíremos que a saída sustentável, 

menos danosa é o mineroduto. 
E no final a água após tratada podendo ser 

utilizada vai para o mar.

Se tiver alguma dúvida quanto ao meio físico 

consulte um Geólogo.

Em nosso país, vive-se uma triste realidade, a 

de numerosas demissões. Importante ressaltar 

que grandes empresas do setor de mineração e 

engenharia por mera arbitrariedade e por ato 

unilateral realizam inúmeras dispensas, sem 

sequer apresentarem motivos reais e 

concretos.

A demissão em massa deve obrigatoriamente 

ter um motivo, que pode ser econômico, 

tecnológico ou de alteração na estrutura da 

empresa. Esse foi o entendimento da Seção 

Especializada em Dissídios Coletivos do 

Tribunal Superior do Trabalho.

Havendo dispensas coletivas por motivos 

econômicos, técnicos,  estruturais ou 

análogos, o empregador deverá informar este 

fato oportunamente à representação dos 

trabalhadores. Além disto, deverá manter 

negociações com essa representação e 

n o t i fi c a r  a  a u t o r i d a d e  c o m p e t e n t e , 

cientificando-a de sua pretensão, dos motivos 

da dispensa, do número de trabalhadores 

atingidos e do período durante o qual as 

dispensas ocorrerão.

No entanto, na prática, isto não vem 

acontecendo na realidade destas demissões 

em massa e, em muitos casos, constata-se que 

muitas empresas tem se aproveitado da tão 

dita “crise” do país para redução de quadro de 

pessoal.

O Supremo Tribunal Federal reconhece a 

existência de repercussão geral na matéria 

const i tuc ional  t ra tada  num Recurso 

Extraordinário com Agravo (ARE 647651) no 

qual se questiona entendimento do Tribunal 

Superior do Trabalho (TST) que determinou a 

exigência de negociação coletiva para que 

uma empresa possa promover a demissão em 

massa de empregados.

Logo, devem-se unir forças para coibir a 

atuação destas empresas, no sentido de 

paralisar as demissões e, até mesmo, caso não 

estejam dispostas a negociações, que, 

juntamente com os órgãos de fiscalização do 

trabalho, venham a concretizar a nulidade de 

futuras dispensas.

ÁGUA 
E MINERAÇÃO

DEMISSÃO EM MASSA

Fernando Villanova
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1 – O que define hora de trajeto dentro de 
uma empresa de mineração?

2 – Minas nas quais só é possível chegar 

com o transporte da empresa. A empresa 

deve pagar o tempo de onde o transporte 

p ú b l i c o / m u n i c i p a l  c h e g a  a t é  o 

empreendimento (hora in itinere)? 

O tempo gasto pelo empregado em 

transporte fornecido pelo empregador, de 

ida e retorno, até o local da prestação dos 

serviços de difícil acesso e não servido por 

transporte público regular, deve ser 

computado na jornada de trabalho.

Logo, se o tempo de percurso mais as horas 

efetivamente trabalhadas excederem a 

jornada normal de trabalho, o excesso 

deverá ser remunerado como serviço 

extraordinário, relativo às horas "in 

itinere".

Caso haja transporte regular (servido pelo 

empregador) em parte do trajeto, o 

pagamento das horas "in itinere" se limita 

apenas ao percurso não servido por 

transporte público.

Logo, se nestas minas o acesso é somente 

por transporte fornecido pela empresa e o 

tempo despendido para ida e volta acresce 

ext raordinar iamente  a  jornada do 

empregado, estas deverão ser pagas.

A título de curiosidade, em entendimento 

recente do Tribunal Superior do Trabalho 

foi reconhecida a possibilidade de 

empresas e empregados firmarem acordo 

coletivo em torno do pagamento do tempo 

de deslocamento do trabalhador ao 

emprego, as chamadas 'horas in itinere', 

p o d e n d o  l i m i t a r  o  p a g a m e n t o  a 

determinada quantidade de horas. Ressalto, 

porém que isto não é entendimento 

majoritário.

Qualquer dúvida ou sugestão entre em 

contato conosco no telefone: 
(31) 3223-2001 ou nos emails:  

annacarolina@bmmt.adv.br 
priscila@bmmt.adv.br

NOTÍCIAS
PERGUNTAS

Lipari Mineração
O projeto diamante conduzido pela Lipari Mineração, em Nordestina (BA) deve ter capacidade plena de 
produção a partir de 2016.

Solicitação do COPAM
O Grupo de Trabalho Multidisciplinar que estabelece a política nacional de segurança de barragens 
(PNSB) solicitou ao SINGEO-MG indicação de representantes para compor o referido grupo de trabalho.  
Sendo assim o Sindicato enviou dois Geólogos para representá-lo. 

Eugênio Carlos Lopes Victorasso - Titular
Jorge Luiz Padilha - Suplente

Anglo pode aumentar produção de minério de ferro do Minas - Rio para reduzir custo.

Por Marcelo Villela

A Anglo American poderá elevar a capacidade da sua mina de minério de ferro Minas-Rio em quase 10%, o 
que lhe proporcionaria uma redução de custos por tonelada no projeto, que monta a US$ 13 bilhões, 
segundo Paulo Castellari, presidente da Unidade de Negócio Minério de Ferro Brasil da companhia. Isso 
melhoraria a competitividade da Anglo.

A Vale e as australianas BHP Billiton e Rio Tinto levam vantagem sobre a Anglo, pois têm custo de caixa de 
US$ 20 a US$ 30 por tonelada. Os custos de caixa no Sistema Minas-Rio devem ficar na faixa de US$ 33 a 
US$ 35 por tonelada, disse Castellari em entrevista à Agência Reuters.

Neste ano, no entanto, a expectativa é que os custos fiquem quase o dobro da meta, em US$ 60 por tonelada, 
com a crescente produção da mina, iniciada recentemente. O Sistema Minas-Rio envia minério por 525 
quilômetros de sua mina em Minas Gerais por meio de um mineroduto para um porto ao norte do Rio de 
Janeiro, onde é carregado em navios.

A Anglo comprou os direitos de exploração do Minas-Rio por US$ 5,5 bilhões do empresário Eike Batista e 
investiu outros US$ 8,4 bilhões para desenvolver o projeto.

Após fazer uma baixa contábil de US$ 4 bilhões no projeto, em 2012, a Anglo iniciou suas operações no 
Minas-Rio no ano passado, com quase cinco anos de atraso e depois de uma queda expressiva do preço do 
minério de ferro.

Fonte: Jornal do Commercio

Rio Tinto e Mongólia encerram disputa para construir mina

Por Marcelo Villela  

A Mongólia e a Rio Tinto chegaram a um acordo que vai abrir caminho para a retomada do trabalho em uma 
mina subterrânea de 5 bilhões de dólares cujas atividades haviam sido interrompidas, esperando que o 
projeto promova o crescimento do país e da mineradora global.
O projeto Oyu Tolgoi, que começou a produzir com uma mina a céu aberto há dois anos, é o maior 
investimento individual estrangeiro na Mongólia, e a resolução de disputas sobre sua segunda fase reviveu 
esperanças sobre o desenvolvimento de uma série de outros projetos de mineração estagnados.

A expansão subterrânea, com 25 bilhões de libras de cobre e 12 milhões de onças em reservas de ouro, fará 
da Oyu Tolgoi uma das dez maiores minas de cobre do mundo e impulsionará o crescimento da Rio Tinto 
fora do segmento de minério de ferro.

Analistas afirmam que a mina subterrânea pode começar a produzir no fim desta década. O braço da Rio 
Tinto Turquoise Hill Resources detém 66 por cento da Oyu Tolgoi, e o governo da Mongólia possui o 
restante.

Fonte: Exame

XVI Semana de Estudos da Escola de Minas - Ouro Preto
 Sociedade de Intercâmbio Cultural e Estudos Geológicos - UFOP

A XVI edição da Semana de Estudos da Escola de Minas (SEEM), organizada pelos Centros Acadêmicos 
(CA) dos cursos da Escola de Minas, aconteceu entre os dias 4 e 8 de maio, no Centro de Convenções de 
Ouro Preto. No evento houveram diversas palestras e a convite da SICEG-UFOP, o Geólogo Cid Queiroz 
Fontes, representando o  SINGEO-MG, palestrou sobre “O mercado de trabalho para o Geólogo” para os 
alunos que compareceram no evento. O SINGEO-MG apoiou e patrocinou a ida do profissional ao evento.

A Diretoria do SINGEO-MG - Sindicato dos Geólogos no Estado de Minas 
Gerais parabeniza a empresa MDGEO - Hidrogeologia e Meio Ambiente que 
está completando 25 anos de atuação no mercado em consultoria de projetos:  
hidrogeologia, recursos hídricos e meio ambiente. monitoramente: hídrico, 
qualidade das águas, ambiental  e mapeamento de bacias. 

http://annacarolina@bmmt.adv.br
mailto:annacarolina@bmmt.adv.br
http://priscila@bmmt.adv.br
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A Tabela de honorários é apenas orientativa, 

uma vez que os valores são somente para 

referência e dependem de grau de dificuldade e 

da experiência do profissional.

O SINGEO/MG, com a tabela de honorários, 

quer demonstrar que os serviços de Geologia 

são mensuráveis, requerem conhecimento e 

com p roced imen to  v i s a  va lo r i za r  o 

profissional.

“O GEOLÓGO CONHECE O CHÃO QUE 

VOCÊ PISA. CONSULTE-O”
Revisão em 13/Outubro/2014
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