
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 9a REGIÃO
COORDENADORIA DE ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU - CPG

TERMO DE AUDIÊNCIA
!l- r-e- -c

~J"~"~_."-:

Às 14h do dia 13 de~e 2011, na Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 9" Região,
com a presença dos Exmos. Procuradores do Trabalho, Or. Gláucio Araújo de Oliveira, compareceram as partes
notificadas, já qualificadas nos presentes autos (fichas de presença juntada neste ato), para instrução da EA na
918/2010-3

Dando continuidade nas ações preventivas para erradicação do trabalho escravo no Estado do
Paraná, iniciou-se os trabalhos esclarecendo aos parceiros que foram convidados e compareceram nesta primeira
oportunidade sobre as intenções na busca da qualificação profissional dos trabalhadores egressos do trabalho
escravo e outras iniciativas com vistas a reduzir os índices de trabalho em condições análogas á de escravo. Ficou
estabelecido entre os presentes a criação de uma comissão que redigirá o regulamento do presente pacto,
composta por integrante do MPT e da Secretaria do Trabalho e Emprego; Federação dos Trabalhadores Rurais no
Estado do Paraná, Federação dos Trabalhadores na Construção Civil do Estado do Paraná; representante patronal
representado pela empresa Berneck S.A Painéis e Serrados. Referida comissão encaminhará aos integrantes do
pacto minuta de redação a ser discutida na próxima reunião.

Prazo de 30 dias para a FAEP e demais interessados se manifestarem em compor a comissão que
redigirá o regulamento do pacto.

Redesignada audiência para o dia 18 de julho de 2011, às 14hs na sede da Associação
Paranaense de Empresas de Base Florestal, com endereço naAI. Dr. Muricy, n. 474, sala 51, tel. 3233-7856.
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Nada mais. Audiência encerrada às 15t<30.\

Robert~Jl allge Santiago
Arauco 'FÓrest Brasil S/A
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Federação da Agricultura do Estado Feder- o da Agricultura do Estado
do PR do PR

Indianara Bibes
Plenovale Florestal S/A

iz de Havila Junior
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Flávio Amarante
Secretário de Audiências - MPT
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