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Basta aos acidentes de trabalho na Gerdau  
 
Prezado André Johannpeter, 
 
Em nome de IndustriALL Global Union, que representa 50 milhões de trabalhadoras e 
trabalhadores nos setores de mineração, energia e manufatura em 140 países, 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 o 15 de agosto de 2017 na planta de 
Gerdau em Ouro Branco/MG deixando 2 mortos, 2 feridos em estado grave e mais oito 
trabalhadores feridos.  Este já é o terceiro acidente com vítimas fatais na empresa em 
menos de um ano, totalizando 7 mortos.  
 
Como tínhamos sublinhado no passado (18-11-2016), 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 nosso total repúdio 
à toda e qualquer forma de trabalho precário que coloque em risco a vida dos trabalhadores 
e trabalhadoras. Consideramos um retrocesso na luta por melhores condições de trabalho, 
por salários justos e pela democracia.  
 
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 dentro das plantas da Gerdau. 
 
Logo, é extremamente importante 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.   
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Com os meus melhores cumprimentos, 

             

 
 
Valter Sanches 
Secretário Geral  
 
 


