
 

 
 
 

Geneva, 13 de Julho de 2018 
Gustavo Werneck da Cunha 
Chief Executive Officer GERDAU 
Av das Nações Unidas 8501- 8 andar 
Pinheiros , São Paulo, SP CEP 5425070 
Via e-mail: Gustavo.Werneck@gerdau.com.br; Andre.Johannpeter@gerdau.com.br; 
Guilherme.Johannpeter@gerdau.com.br; inform@gerdau.com.br  

Falta de Segurança nas Plantas da Gerdau 
 
Prezado Gustavo Werneck, 
 
Em nome de IndustriALL Global Union, que representa 50 milhões de trabalhadoras e 
trabalhadores nos setores de mineração, energia e manufatura em 140 países, e da Rede 
Internacional de Sindicato s de trabalhadrores da Gerdau  quero  expressar uma vez mais minha 
indignação com as lamentáveis condições de trabalho nas plantas da empresa Gerdau que mais 
uma vez resulta na morte de trabalhadores. 
 
Esta vez, lamentamos profundamente o grave acidente ocorrido na Usina de Tadipatri na India no 
dia 12 de Julho de 2018 , onde 6 trabalhadores perderam a vida e 5 foram feridos. Assi o numero de 
companheiros mortos e feridos nas plantas da Gerdau segue crescendo. 
 
Como já havíamos sublinhado  diversas vezes , consideramos inadmissível que a 
empresa ponha em perigo as vidas dos trabalhadores através da terceirização das relações 
de trabalho, à falta de manutenção preventiva de equipamentos, e jornadas de trabalho 
excessivas. 
 
Nós expressamos nossa solidariedade às famílias destes trabalhadores e nossa condenação a toda 
e qualquer forma de trabalho precário que coloque em risco a vida dos trabalhadores e trabalhadoras. 
. 
Diante desses gravíssimos acidentes, que seriam evitáveis, solicitamos uma vez mais que 
com a máxima urgência a Gerdau reconheça a Rede de Trabalhadores na Gerdau e dialogue com 
os sindicatos em todas as suas plantas para juntos estabelecermos os parâmetros necessários para 
garantir condições de trabalho saudáveis e seguras e, portanto, evitar que mais acidentes e mortos 
aconteçam nas plantas da Gerdau. 
 
Propomos criar com urgência um comitê de saúde e segurança com 
a participação conjunta dos trabalhadores nas plantas da Gerdau, além de conduzir uma 
investigação completa dos acidentes e adotar medidas preventivas. 
 
Com os meus melhores cumprimentos, 

        
Valter Sanches    Loricardo Oliveira   

                     Secretario General  Coordenador de la Rede de Trabalhadores na Gerdau 

 


