COMUNICADO

A Perdigão S/A informa que iniciará nesta segunda-feira (23/03) os trabalhos
de recuperação do complexo agroindustrial de Rio Verde, em Goiás. As
operações deverão ser retomadas em uma semana.
O incêndio que atingiu a unidade foi controlado na noite de sábado pelo Corpo
de Bombeiros do Estado com o apoio de dezenas de brigadas de unidades
industriais da região e dos funcionários da Perdigão.
No momento do incêndio, que começou por volta das 9 horas da manhã de
sábado (21/03), a planta encontrava-se em operação. Imediatamente, a
brigada especializada formada por funcionários retirou os cerca de três mil
trabalhadores que estavam no local, conforme o plano de evacuação da
unidade, sem registro de vítimas.
Durante toda a operação, houve especial cuidado com o isolamento dos
tanques que armazenam a amônia e não existe risco de vazamento, conforme
pode ser constatado pelas equipes de segurança envolvidas no rescaldo.
No decorrer de domingo, as equipes de engenharia de segurança da empresa,
acompanhadas por integrantes do Corpo de Bombeiros, vistoriaram as
instalações atingidas e constaram que alguns focos persistem no centro de
distribuição, mas estão rigorosamente sob controle.
A empresa aguarda a conclusão da operação de rescaldo para dimensionar os
reais impactos do incêndio. Entretanto, esclarece que, pelos levantamentos
iniciais, o centro de distribuição, instalado junto ao complexo industrial, foi a
área mais atingida.
A fumaça, não tóxica, que ainda encobre o local é provocada exclusivamente
pela queima de produtos acabados, estocados no centro de distribuição.
O Complexo Agroindustrial de Rio Verde está coberto por apólices de seguro,
inclusive relativas a lucros cessantes, e a empresa aguarda o laudo da polícia
técnica e a vistoria das companhias seguradoras para o correspondente
ressarcimento dos danos constatados.
O abastecimento aos clientes dos mercados interno e externo feitos a partir
desta planta não será comprometido, uma vez que outras unidades terão sua
produção ajustada para suprir essa demanda.

Diversas equipes internas e de terceiros já estão mobilizadas para o início da
recuperação das instalações de forma a possibilitar, o mais rapidamente
possível, a retomada das operações da planta, o que deverá ocorrer, de forma
gradativa, a partir de 30 de março.
Com relação aos funcionários alocados no Complexo, cujas atividades estão
interrompidas temporariamente, a Perdigão esclarece que aqueles que não
forem mobilizados nos trabalhos de recuperação das instalações, poderão ser
deslocados para outras unidades processadoras da empresa localizadas
próximas à Rio Verde, não havendo necessidade de demissões em
conseqüência do incêndio.
A Perdigão S/A agradece o empenho pessoal do senhor Governador do
estado, Alcides Rodrigues, e enaltece o esforço e a dedicação do Corpo de
Bombeiros do Estado de Goiás que, com o inestimável apoio de profissionais
das brigadas de outras empresas e o fundamental suporte dos funcionários da
unidade, conseguiram minimizar os impactos do sinistro. Foi essencial também
a solidariedade prestada por toda a comunidade nesse momento crítico.
A Perdigão, historicamente, superou adversidades com o esforço e o empenho
de sua força de trabalho que é sem dúvida o maior patrimônio da empresa, e
desta vez não será diferente.
São Paulo (SP), 22 de março de 2009.
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