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TERMO DE AUDIÊNCIA

Às 14h do dia 06 de abril de 2011, na sede da Procuradoria
presença dos Exmos. Procuradores do Trabalho, Dr. Gláucio de Oliveira e
empresas: Valoren Indústria e Comércio de Madeiras, Sengés Papel e Celulose,
Arauco Forest, Agropastoril Novo Horizonte S.A, Orsa Floresta S.A, Remasa
Comércio de Compensados Guararapes, APRE - Associação Paraná de Empresas
de presença em anexo, para instrução do EA n° 918/2010-3:

Regional do Trabalho da 9" Região, com a
Dr. Luercy Lino Lopes, compareceram as
Compet Agroflorestal S.A, Masisa do Brasil,
Reflorestadora Ltda, Klabin S.A, Indústria e
Florestais cujo representantes constam na lista

Foi apresentado um vídeo pela empresa Masisa do Brasil com demonstração das iniciativas tomadas pela
referida empresa em matéria de Segurança e Medicina do Trabalho; após deu-se início a discussões quanto ao andamento dos
trabalhos. Pelo Dr. Luercy, Procurador do Trabalho foi sugerido a troca de ideias via e-mail o que restou aprovado por todos os
presentes, (glaucio.oliveiraía>,mpt.gov.br e luercy.lopes@mpt.gov.br).
Da mesma forma o Dr. Luercy manifestou-se quanto a
criação do Fórum permanente de Erradicação do Trabalho Escravo no estado do Paraná, matéria que será incluída na pauta de
discussões futuras. Também houve manifestação quanto a criação de grupos de trabalho para melhor direcionar as iniciativas
decorrentes deste Procedimento Administrativo. Que a Associação Paranaense de Empresas Florestais poderá colaborar na busca
de ideias e iniciativas de seus associados remetendo em momento oportuno os resultados dessa troca de informações. Pelos
Procuradores do Trabalho ficou o comprometimento de elaboração de algum documento que possa dar diretrizes de atuação das
empresas do ramo florestal, sempre comportando sugestões e manifestações de todos os envolvidos. Para nova audiência resta
designada a data de 09/05/11 às 14h na sede da Procuradoria Regional do Trabalho, em qual oportunidade haverá apresentação
de vídeo institucional das empresas Klabin e Bemeck, além da discussão de outros temas de relevância.

Nada mais. Audiência encerrada às 15h20.
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