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Bye bye, querida!
Sexta-feira, 01 de fevereiro. Um dia 

diferente na Usina da Cesp de Porto 
Primavera. Os trabalhadores observam 
a retirada de todo o material e equipa-
mentos da empreiteira Fasa, que atuava 
no local em atividades diversas como 
limpeza, café, manutenção de máquinas 
e roçagem. E por quê? Bem... aí vale a 
pena contar a história...

Sinergia CUT no lugar certo, 
na hora certa. Sempre!

Recentemente, depois da privatiza-
ção da Cesp, ocorrida em outubro de 
2018, o novo  presidente da empresa, 
Fábio Zanfelice, realizou uma visita à 
Usina de Porto Primavera. 

Na ocasião, conversou e trocou ideias 
com os trabalhadores e, em devido mo-
mento, surpreendentemente, o presi-
dente chegou a questionar o pessoal se 
existiam sugestões para melhorias do 
trabalho local.

Sem perder a grande oportunidade, 
mais do que dar ideias, o dirigente do Si-
nergia CUT, Carlos Alberto Lourençon, 
que trabalha na Usina, se fez ouvir e re-
latou fatos que foram denunciados a ele 
como representante do Sindicato e que 
se referiam a irregularidades cometidas 
pela empreiteira Fasa e que prejudica-
vam em cheio os terceirizados. 

O diretor sindical lembrou que, se-
gundo as informações recebidas, há 
mais de 18 meses a Fasa não realizava 
os depósitos do FGTS, os pagamentos 
mensais eram sempre atrasados e fora 

Segundo informações, há meses empreiteira não honrava os compromissos 
com seus trabalhadores lotados na UHE de Porto Primavera. Após denúncias do 

Sindicato, direção da Cesp retira terceirizada da usina
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da data determinada, as férias não eram 
pagas em dia, entre outras anormalida-
des. “Poxa, todo mundo tem compromis-
sos financeiros e  família para sustentar. 
Não dá para  trabalhar e não ter o pa-
gamento em dia!”, lamentou Lourençon.

Depois de ouvir as denúncias, o pre-
sidente da Cesp se comprometeu a apu-
rar os fatos e a tomar as devidas pro-
vidências. “Ele chegou a dizer que isso 
é inadmissível e que em sua gestão fa-
tos assim não deverão ocorrer em local 
nenhum”, contou o diretor do Sinergia 
CUT.

Palavra dita! Palavra cumprida!
As semanas se passaram e, na ma-

nhã desta sexta-feira (01), os trabalha-
dores de Porto Primavera foram sur-
preendidos com a notícia: a Fasa vai 
embora da Usina!

Segundo Lourençon, a sensação en-

tre os trabalhadores era de alívio, por 
não ter mais exploração no local e de 
gratidão, por terem a voz sido ouvida 
pela direção da empresa.

Reconhecimento!
Mais uma vez o Sinergia CUT, cum-

pre sua obrigação de defender intransi-
gentemente os trabalhadores e, nesse 
momento, reconhece a boa postura que 
teve a empresa com relação às denún-
cias feitas pelos trabalhadores através 
do Sindicato.

O que se espera é que a ação não 
pare com  a retirada da empreiteira do 
local.

“Queremos que os terceirizados hoje 
pela Fasa sejam transferidos para uma 
outra empresa com responsabilidade 
social e que jamais precarize as condi-
ções de trabalho!”, afirma a direção do 
Sinergia CUT. 


