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ATA DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA SEMANA CEARENSE DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE 
TRABALHO, REALIZADA NO PLENÁRIO 13 DE MAIO NO DIA 18 DE ABRIL DE 2013. 
 
SR. PAULO FERREIRA (Mestre de Cerimônias); Senhoras e senhores presentes ao Plenário 13 de Maio. Boa tarde 
telespectadora da TV Assembleia, TV Sinal de Aracati, TV Verde Vale de Juazeiro do Norte, Boa tarde ouvintes também 
da Rádio FM Assembleia. 
 Para darmos início à solenidade de abertura da Semana Cearense de Prevenção de Acidentes de Trabalho em 
conjunto com o Tribunal Regional 7ª Região, anunciamos a presença da Excelentíssima Senhora Deputada Eliane Novais.  
SRA. DEPUTADA ELIANE NOVAIS (PSB): Boa tarde a todos e a todas, sejam muito bem-vindos à Assembleia 
Legislativa do Estado do Ceará e aqui queremos fazer a abertura da Semana Cearense de Prevenção de Acidentes de 
Trabalho no Estado do Ceará. 
 Vamos chamar a nossa composição da Mesa, nós gostaríamos de chamar Excelentíssimo Senhor Arruda Bastos, 
Secretário da Saúde do Estado do Ceará para compor a Mesa; Excelentíssimo Senhor Gaudêncio Lucena Vice-Prefeito 
Municipal de Fortaleza; Excelentíssimo Senhor Desembargador Francisco Tarcísio Guedes Lima Verde, Vice-Presidente 
do Tribunal Regional do Trabalho, da 7ª Região; Excelentíssimo Senhor Antônio de Oliveira Lima, Procurador do Trabalho 
da 7ª Região, neste ato representando o Ministério Público do Trabalho; Excelentíssimo Senhor Micarton André Brasil 
Correia, Procurador Chefe da Fazenda Nacional do Ceará; Senhor Carlos Alberto Trindade Rebonato, Diretor do Fórum de 
Maracanaú e membro do Grupo de Trabalho Interinstitucional do Programa Nacional e Trabalho Seguro da 7ª Região – 
Getrin 7; Senhor Francisco José Pontes Ibiapina, Superintendente Regional do Trabalho e Emprego; chamamos a Senhora 
Marúsia Wilhemls, representando o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS; o Senhor Helder Nogueira Andrade, 
Diretor da Central Única dos Trabalhadores – CUT. A composição da Mesa está feita, passo novamente ao cerimonial desta 
Casa. 
SR. PAULO FERREIRA (Mestre de Cerimônias): com letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco 
Manoel da Silva, ouviremos o Hino Nacional Brasileiro, que será interpretado por todos os presentes. 
(Execução do Hino Nacional) 
SR. PAULO FERREIRA (Mestre de Cerimônias): Senhoras e senhores vinte e duas instituições públicas e privadas 
realizam entre os dias 22 e 26 de abril, a primeira Semana Cearense de Prevenção de Acidentes de Trabalho. A semana 
integra o rol de metas para 2013 do Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, articulado no Ceará pelo 
Tribunal Regional do Trabalho do Ceará, TRT-Ceará.   
 O Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho é uma iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho e 
do Conselho Superior de Justiça do Trabalho em parceria com diversas instituições públicas e privadas, com o objetivo de 
contribuir para a diminuição do número de acidentes de trabalhos registrados no Brasil, nos últimos anos.  
 Em reconhecimento à importância deste evento, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará atendendo ao 
Requerimento da Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, a Excelentíssima Senhora Deputada Eliane 
Novais, e para dizer o significado deste evento com a palavra Excelentíssima Senhora Deputada Eliane Novais. 
SRA. PRESIDENTE DEPUTADA ELIANE NOVAIS (PSB): Muito obrigada. Como nós não temos nenhum outro 
deputado, eu tenho que falar da Mesa, é um ritual da Casa. 
         Eu gostaria de iniciar agradecendo a presença do Excelentíssimo Senhor Secretário da Saúde Doutor Arruda Bastos, 
agradecemos a presença; Excelentíssimo Senhor Gaudêncio Lucena, Vice-Prefeito de Fortaleza, recentemente eleito, é um 
prazer recebê-lo nesta Casa; Excelentíssimo Senhor Desembargador Francisco Tarcísio Guedes Lima Verde, Vice-
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, da 7ª Região; Excelentíssimo Senhor Antônio de Oliveira Lima, curador do 
Trabalho da 7ª Região, neste ato representando o Ministério Público do Trabalho; Excelentíssimo Senhor Micarton André 
Brasil Correia, Procurador Chefe da Fazenda Nacional no Ceará; o Senhor Carlos Alberto Trindade Rebonato que tem sido 
um lutador árduo nessa batalha dos acidentes de trabalho, queria fazer esse reconhecimento público do esforço do Doutor 
Rebonato que é diretor do Fórum de Maracanaú e também membro do Grupo de Trabalho Interinstitucional do Programa 
Nacional do Programa de Trabalho Seguro da 7ª Região – GETRIN 7; o Senhor Francisco José Pontes Ibiapina, 
Superintendente Regional do Trabalho e Emprego; Senhora Marúsia Wilhemls, representando o Instituto Nacional de 
Seguridade Social – INSS e o Senhor Helder Nogueira Andrade, Diretor da Central Única dos Trabalhadores - CUT. 
 Quero antes de tudo, manifestar a nossa alegria e a nossa satisfação em participar e contribuir para a realização 
deste importante evento que é a Primeira Semana Cearense de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Este evento é de suma 
importância senhoras e senhores, para o mundo do trabalho e que está sendo organizado por mais de vinte instituições 
públicas e privadas. Trata-se de uma iniciativa fundamental porque envolve juízes, médicos, enfermeiros, parlamentares, 
sindicalistas, empresários, advogados e tantos outros profissionais e um assunto que nós consideramos de interesse do 
nosso País.  
 Quando falamos em promover a segurança e a saúde do trabalhador, estamos falando de um bem maior que é a 
proteção à vida de tantos trabalhadores e trabalhadoras do nosso Estado. A pauta da segurança e da saúde do trabalhador é 
constante em todo o movimento sindical no nosso país e merece a atenção constante do Estado e das entidades 
governamentais. Sabemos que essas mudanças ocorridas no mundo do trabalho, ao longo das décadas, têm impactado 
fortemente na vida de milhares de trabalhadores e trabalhadoras, e isso gera desafios que ainda precisam ser superados para 
que os trabalhadores brasileiros tenham sua dignidade respeitada. 
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 Crescemos ouvindo que o trabalho dignifica o homem e a mulher, mas não podemos usar a frase para justificar 
nenhum tipo de exploração ou abuso e infelizmente isso ainda é algo recorrente em nosso país. A exploração do trabalho se 
manifesta principalmente nas condições inadequadas a que são submetidas trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. 
 De acordo com a Previdência Social, o Brasil gasta cerca de 71 bilhões por ano com trabalhadores acidentados. O 
Estado do Ceará está em 13º lugar no país em acidentes de trabalho, segundo dados divulgados no ano passado. É, portanto 
uma realidade que precisa ser combatida e transformada e a Semana Cearense de Prevenção de Acidentes de Trabalho é 
uma ação concreta na luta pela redução dos danos causados aos trabalhadores e especialmente os que atuam em situação de 
risco. 
 Quero aqui elogiar a decisão de fazer com que esta semana abordasse como um dos temas a segurança dos 
trabalhadores que atuam na área do transporte, tende em vista que neste segmento existem várias distorções que precisam 
ser corrigidas. Temos recebido muitas denúncias, por exemplo, do Fórum Unificado dos Trabalhadores e Trabalhadoras do 
Complexo Industrial e Portuário do Pecém, que merece a atenção e a nossa atitude enérgica e de todos nós que estamos 
participando desse vento. 
 Quero ressaltar que acontece hoje nesta Assembleia e integra o Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de 
Trabalho, articulado no Estado pelo Tribunal Regional do Trabalho do Ceará, TRT-Ceará, através do GETRIN-7, é fruto 
também de um protocolo de intenções e cooperação assinado no ano passado entre Assembleia Legislativa do Estado do 
Ceará e o Tribunal Regional do Trabalho a partir de um encaminhamento feito à Comissão de Direitos Humanos e 
Cidadania desta Casa, presidida pelo nosso mandato. 
 Além da Assembleia, diversos órgãos fazem parte desse protocolo, entre eles a Secretaria de Educação, a 
Secretaria Estadual de Cultura, a Secretaria Estadual do Trabalho e Desenvolvimento Social, a Universidade Federal do 
Ceará, a Coordenadoria Especial de Políticas Públicas dos Direitos Humanos e tantas outras importantes entidades públicas 
do nosso Estado. 
 O protocolo prevê desenvolver, entre outras atividades o intercâmbio de conhecimento de políticas de promoção 
da saúde e prevenção de doenças ocupacionais e de acidentes de trabalho. A divulgação e disponibilização de literatura 
técnica em saúde, doenças ocupacionais e acidentes de trabalho, o incentivo ao aperfeiçoamento profissional na área, o 
fomento a estudos e pesquisas visando à efetivação de políticas públicas e a elaboração de Projetos e normas no setor. 
 É neste último ponto que nós queremos resaltar um Projeto de nossa autoria, que está tramitando nesta Casa, e que 
foi nos sugerido pelo Professor Doutor Leonardo de Almeida Monteiro, coordenador do Laboratório de Investigação de 
Acidentes com Máquinas Agrícolas-IAMA, da Universidade Federal do Ceará. O Projeto dispõe da criação de programa de 
capacitação para operadores de máquinas agrícolas como tratores, roçadeiras e colheitadeiras.  
 A programação da Semana Cearense de Prevenção de Acidentes de Trabalho separou um dia, dia 24, para 
apresentarmos esse Projeto e discutirmos sobre os acidentes com máquinas agrícolas em vias públicas, com a apresentação 
da pesquisa realizada pelo laboratório de investigação de acidentes com máquinas agrícolas.  
 Portanto, é com muita satisfação dizer e saber da união dos esforços de tantas entidades em torno dessa campanha 
encabeçada pelo Tribunal Regional do Trabalho já tenha gerado encaminhamento concreto no sentido de investir e intervir 
nas políticas públicas de prevenção de acidentes de trabalho. 
 Quero parabenizar a todos por essa iniciativa e manifestar o nosso completo apoio a esta causa, a defesa da 
qualidade da vida e do bem-estar do trabalhador e de suas famílias. Muito obrigada e vamos dar continuidade. 
SR. PAULO FERREIRA (Mestre de Cerimônias): A seguir assistiremos a projeção de três vídeos sobre a Prevenção de 
Acidentes de Trabalho. A duração de cada vídeo é de 30 segundos.  
(Apresentação dos vídeos) 
SRA. PRESIDENTE DEPUTADA ELIANE NOVAIS (PSB): Vamos dar prosseguimento à nossa Solenidade. Gostaria 
de convidar para fazer o seu pronunciamento, o Desembargador Francisco Tarcísio Guedes Lima Verde Júnior, Vice-
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho. 
SR. DESEMBARGADOR FRANCISCO TARCÍSIO GUEDES LIMA VERDE JÚNIOR (Vice-Presidente do 
Tribunal Regional do Trabalho): Excelentíssima Senhora Deputada Estadual Eliane Novais, Presidente da Comissão de 
Direitos Humanos e Cidadania, Presidente da Mesa deste evento; Excelentíssimo Senhor Arruda Bastos, Secretário da 
Saúde do Estado; Excelentíssimo Senhor Gaudêncio Lucena, Vice-Prefeito Municipal de Fortaleza; Excelentíssimo Senhor 
Antônio de Oliveira Lima, Procurador do Trabalho da 7ª Região, representando o Ministério Público do Trabalho; 
Excelentíssimo Senhor Micarton André Brasil Correia, Procurador Chefe da Fazenda Nacional no Ceará; Excelentíssimo 
Senhor Carlos Alberto Trindade Rebonato, Gestor do Programa Nacional,Trabalho Seguro da 7ª Região e Diretor do Fórum 
e Maracanaú; Excelentíssimo Senhor Francisco José Pontes Ibiapina, Superintendente Regional do Trabalho e Emprego; 
Senhora Marúsia Wilhemls representando o Instituto Nacional de Seguridade Social; Senhor Helder Nogueira Andrade, 
Diretor da Central Única dos Trabalhadores – CUT. 
 Senhoras e senhores presentes e demais membros do GETRIN, nosso grupo interinstitucional e local que 
desenvolve junto com o Tribunal Regional do Trabalho a quem, antes de tudo eu gostaria de agradecer pela disposição e 
fiel colaboração com a concepção desse programa, sem vocês nada disso seria possível.  

A conscientização e a difusão do conhecimento sobre as medidas de prevenção de acidente de trabalho constituem 
a nosso ver, o melhor e mais eficiente instrumento de proteção ao trabalhador contra as mazelas do acidente de trabalho. O 
acidente é um mal que martiriza o trabalhador e sua família, não raro, deixando sequelas físicas e morais graves, muitas 
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delas de caráter permanente e muitas vezes até a morte, mas que com esforço conjunto de toda a sociedade civil, e dos 
Poderes Públicos, a de ser debelado ou quando menos, reduzidos a patamares condizentes com o padrão civilizatório que 
buscamos.  

Compreendemos que o acidente do trabalho é uma ocorrência não desejada que modifica ou põe fim ao andamento 
normal de qualquer tipo de atividade e constitui uma afronta direta ao direito fundamental do trabalhador, à saúde e à vida. 
Devemos, pois estar atentos e vigilantes no combate a esses fatores que o desencadeiam cujo cerne se acha exatamente na 
falta, imperfeição ou insuficiência das ações preventivas, eis que em regras se lida com incidentes não só previsíveis, mas 
também evitáveis. O acidente do trabalho, já disse o vídeo, não é obra do acaso. 

Como bem ressaltou o Procurador Raimundo Simão, o contrato de trabalho não é composto apenas de salário, 
férias, 13º, aviso prévio e outras verbas trabalhistas, nele se incluem como um dos primeiros direitos o meio ambiente de 
trabalho, o meio ambiente seguro e adequado. Daí a importância de se promover um grande esforço conjunto em prol do 
trabalho seguro, a envolver, sobretudo, medidas de precaução e de prevenção desses riscos que levam aos acidentes. 

Lamentavelmente, porém, a negligência, a imperícia, a imprudência, seja do empregador, ou mesmo do 
empregado, seja dos Poderes Públicos, mormente quanto à observância das normas de saúde e higiene e segurança do 
trabalho, ainda são as principais causas dos acidentes do trabalho a incluídas as doenças profissionais e é neste flanco que 
nós devemos atuar. 

Neste sentido, a primeira Semana Cearense de Prevenção de Acidentes do Trabalho que é fruto desse grupo de 
trabalho interinstitucional, o GETRIN, representa uma oportunidade impar ao enfrentamento dessas questões, uma 
iniciativa alvissareira e que se insere no contexto do festejado Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, 
que é um programa que inclusive foi premiado na 9ª edição do Prêmio Innovare na categoria Tribunal, instituída com o 
objetivo de desenvolver em caráter permanente ações voltadas à promoção da saúde do trabalhador, à prevenção de 
acidentes do trabalho e ao fortalecimento da política nacional de segurança e saúde do trabalho. 

Quer se assim, pois, um fórum permanente de discussão com a sociedade civil, uma sociedade que deve ser 
esclarecida e conscientizada de modo a promover e difundir em última análise, a própria dignidade da pessoa do 
trabalhador, fundamento do Estado Democrático de Direito. 

Nessa perspectiva, penso que seja de fundamental importância o engajamento de todos nós, magistrados, 
advogados, procuradores do trabalho, deputados, todos os membros representantes do povo, servidores, sindicatos, 
patronais e os trabalhadores, órgãos públicos, a sociedade civil como um todo, nessa nobre missão que salva vidas. E o 
evento que hoje se inicia neste propósito, é de grande relevância na medida em que põe em evidência e submete a debates o 
grave problema dos acidentes de trabalho no país, fazendo ver a empregados e patrões que o investimento feito em 
segurança e saúde, além de cumprir um fundamento constitucional, somente traz vantagens para todos os envolvidos. 

A felicidade de se vê, como nós vimos neste vídeo, um pai de família poder voltar para sua casa, normal, sem 
nenhuma sequela, não acontece sempre, são sete trabalhadores por dia que morrem em acidentes, são quase três mil 
trabalhadores e famílias por ano, que sofrem esses dissabores. O nosso objetivo é somente e o mais importante, prevenir a 
saúde e a vida, cada vida que se salva vale todo um investimento que nós fizermos. 

Encerrando então a minha participação, gostaria de desejar a todos que aproveitem essa semana, que possam 
utilizá-la de forma profícua e ao final sair mais preparados para cumprir dentro de suas respectivas atribuições e respectivos 
institutos, sociedade, empresas, o direito a um meio ambiente saudável e equilibrado, resguardando os trabalhadores dos 
riscos que lhes são inerentes. Agradeço mais uma vez a todos que colaboram com esse programa. Obrigado! 
SRA. PRESIDENTE DEPUTADA ELIANE NOVAIS (PSB): Nós convidamos agora o Excelentíssimo Senhor 
Gaudêncio Lucena, Vice-Prefeito de Fortaleza, para se pronunciar. 
SR. GAUDÊNCIO LUCENA (Vice-Prefeito de Fortaleza): Boa tarde senhora e senhores. Inicialmente eu gostaria de 
parabenizar a Excelentíssima Deputada Eliane Novais pela louvável iniciativa desta tarde, desta solenidade; gostaria de 
cumprimentar o Secretário da Saúde do Estado, Doutor Arruda Bastos, um homem verdadeiramente preocupado com a 
saúde da nossa população, do nosso povo; o Desembargador Doutor Tarcísio Lima Verde; o Vice-Presidente da 7ª Região 
do Tribunal Regional do Trabalho; cumprimentar o Senhor Antônio Oliveira, Procurador da 7ª Região e representando aqui 
o Ministério Público do Trabalho; cumprimentar o Procurador Chefe da Fazenda Nacional, o Doutor Micarton Andrade 
Brasil; o Senhor Carlos Alberto Trindade Rebonato, Diretor do Fórum de Maracanaú e membro do Grupo de Trabalho 
Interinstitucional do Programa Nacional da 7ª Região, GETRIN – 7; cumprimentar o Senhor José Francisco Pontes 
Ibiapina, Superintendente Regional de Emprego; a Senhora Marúsia Wilhemls representado aqui o INSS; o Senhor Helder 
Nogueira, Diretor da Central Única dos Trabalhadores. Gostaria de cumprimentar também o Desembargador Antônio 
Parente, do Tribunal Regional do Trabalho, abrilhantando esta solenidade; o advogado Fernando Férrer que está presente 
também; o Flávio Sabóia, o vi aqui há pouco tempo, representando a agricultura do Ceará. 
 Gostaria de dizer que é das mais louváveis a iniciativa do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, em 
promover junto à sociedade civil, à sociedade organizada, esse termo de cooperação para a promoção da saúde, a prevenção 
das doenças ocupacionais, e a prevenção dos acidentes de trabalho e ao mesmo tempo, promover uma política de segurança 
e saúde do trabalhador cearense. 
 Nós sabemos que um acidente de trabalho não cria aquela insatisfação, um acidente de trabalho não deixa 
traumatizado somente aquele que sofreu com o acidente, mas a sua família, e porque não dizer, os seus companheiros de 
trabalho. E louvável porque muitas das entidades já aderiram a esse termo de cooperação técnica, especialmente aquelas 
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atividades que temos tido e ouvido constantemente, que são aquelas mais propícias a ter um número maior de acidentes de 
trabalho, que é o setor da construção civil. 
  O SINDUSCON representando a indústria da construção civil já aderiu a esse termo de cooperação técnica, além 
de muitas outras entidades da administração pública municipal, estadual, federal, além de empresas e repartições públicas 
aqui no Estado do Ceará.  
 Portanto, eu repito que é das mais louváveis essa iniciativa do Tribunal do Trabalho da 7ª Região, parabenizo a 
todos que integram esse grupo de trabalho GETRIN, que trata do cuidado da saúde do trabalhador cearense. E aproveito a 
oportunidade representando aqui o Prefeito Roberto Cláudio, em dizer que, a Prefeitura de Fortaleza, representada pelo 
senhor prefeito, assinou um decreto que institui a obrigatoriedade da inclusão de cláusula de exigência de capacitação dos 
trabalhadores em saúde e segurança do trabalho, e com a fixação de um percentual mínimo de vagas para reabilitados ou 
beneficiários do auxílio-acidente, nas licitações e contratos administrativos da administração pública municipal. 
 O que quer dizer que, a partir de agora todas as empresas que firmarem contrato com a Prefeitura de Fortaleza, 
terão que participar também desse termo de adesão, fazendo o treinamento e a capacitação de todos os seus funcionários, 
quer em obra, quer na terceirização dos serviços municipais. 
 Representando o Roberto, vim aqui e tenho a honra e a satisfação de hoje assinar em nome da Prefeitura de 
Fortaleza, o termo de adesão de cooperação técnica celebrado entre a 7ª Região do Tribunal Regional do Trabalho e a 
Prefeitura Municipal de Fortaleza. Muito obrigado a todos.  
SRA. PRESIDENTE DEPUTADA ELIANE NOVAIS (PSB): Nós gostaríamos de registrar algumas presenças aqui 
nesta solenidade, a Senhora Socorro Farias representando a Secretaria de Educação Básica do Estado, a Seduc; Carla Maria 
Braga, do Instituto Nacional de Seguro Social-INSS; Valfredo Noronha, da Secretaria Regional do Trabalho e Emprego do 
Ceará; Paulo Remígio Neto, coordenador técnico do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Senar; José Antônio 
Parente que é o nosso Desembargador, já está na Mesa; Júlio César Ponte, técnico judiciário do TRT; Maira Ari, 
coordenadora de relações públicas da Posco e&c-Brasil; Adriana Canali, coordenadora jurídica; Maria do Socorro Moreira, 
do Sindicato dos Engenheiros-Senge-Ceará; Antônio Moisés Filho de Oliveira, diretor geral do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará- IFCE; Fernando Carvalho, Etice, Empresa de Tecnologia da Informação; Vânia 
Maria Araújo, Enfermeira do  Centro de Referência em Saúde do Trabalhador-Cerest; Alexandra Granjeiro, analista de 
relações institucionais da Siderúrgica do Pecém; Rui Lopes Soares, secretário geral da presidência do TRT, 7ª Região; João 
Bosco Sampaio, assessor de planejamento de articulação institucional do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho-IDT; 
Norma Bertoldo Leitão, da Seduc; Hamburgo Gomes de Carvalho, engenheiro de segurança do trabalho, da Universidade 
Federal do Ceará-UFC; Alberto Albuquerque, diretor de gestão da  Companhia de Água e Esgoto do Ceará-CAGECE; 
Maria Salete Parente, TRT da 7ª Região; Val Castelos do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção de 
Estradas, Pavimentação e Obras de Terraplanagem em geral-SINTPAV-Ceará; Raimundo Nonato Gomes, Presidente do 
SINTPAV-Ceará; Bruna Frazão, SINTPAV-Ceará; Vanzete de Alencar, Cerest estadual; Maria Auxiliadora da Silva, 
Cerest estadual; Abelardo Rangel Parente, do  Serviço Social da Indústria-SESI; Francisca Edna Costa de Castro, técnica 
de segurança do trabalho, SESI; Tiago de Paiva Sales, médico coordenador; José Teles dos Santos, Cerest; Lúcio Brito, 
sindicato dos caminhoneiros; José Tavares Filho, sindican; Valdenice Gomes, técnica da Seduc; Fernando Férrer, 
representando aqui a Ordem dos Advogados do Brasil-OAB/Ceará; Antônio de Oliveira Lima, já tinha anunciado; a Sandra 
Câmara Parente Ceará; Leonardo de Almeida Monteiro, professor da UFC; Flávia Sabóia, Presidente da FAEC; Marília 
Pereira Nogueira, da UFC e Stefânea Salgada,Assistente Social do INSS e a Stela Pacheco que eu terminei pulando que 
está aqui presente também. Agradecemos a participação de todos aqueles que registraram aqui conosco as presenças. 
 Gostaria de passar agora para Excelentíssimo Senhor Secretário da Saúde do Estado do Ceará, Arruda Bastos.  
SR. ARRUDA BASTOS (Secretário da Saúde do Estado do Ceará): Boa-tarde a todos e a todas, quero saudar 
inicialmente a Excelentíssima Deputada Estadual Eliane Novais, parabenizar a Presidenta da Comissão de Direitos 
Humanos e Cidadania desta Casa pela iniciativa de trazer para a Assembleia Legislativa essa discussão e a abertura desta 
primeira Semana Cearense de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Saudar o Excelentíssimo Senhor Gaudêncio Lucena, 
Vice-Prefeito de Fortaleza, que já mostrou a que veio, porque o prefeito já está inclusive adotando e assinando e entrando 
com o protocolo que assinamos aqui ano passado; saudar o Excelentíssimo Senhor Desembargador Francisco Tarcísio 
Guedes Lima Verde Junior, que é Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região; Excelentíssimo Senhor 
Antônio de Oliveira Lima, Procurador do Trabalho da 7ª Região, neste ato representando o Ministério Público do Trabalho; 
o Excelentíssimo Senhor Micarton André Brasil Correia, Procurador Chefe da Fazenda Nacional no Ceará; o Senhor Carlos 
Alberto Trindade Rebonato, que é diretor do Fórum de Maracanaú e Membro do Grupo de Trabalho Institucional do 
Programa Nacional do Programa de Trabalho Seguro da 7ª Região; Senhor Francisco José Pontes Ibiapina, que é 
Superintendente Regional do Trabalho e Emprego; a Senhora Marúsia Wilhemls aqui representando o Instituto Nacional e 
Seguridade Social; o Senhor Helder Nogueira Andrade, Diretor da Central Única dos Trabalhadores. 
 Transmitirei para vocês alguns dados que coletei recentemente com relação à importância da discussão desse tema. 
A Secretaria da Saúde do Estado do Ceará- Sesa, desde o ano passado participa desse rol de 22 instituições envolvidas e 
que planejaram exatamente a realização dessa primeira Semana de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Começa no dia 22 
e vai até o dia 26. O nosso Núcleo de Atenção à Saúde do Trabalhador- NUAST da Sesa, criado na minha gestão, será o 
responsável para realizar as atividades de prevenção junto aos profissionais de saúde e junto aos portuários. 
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 Na segunda-feira dia 22, a Sesa estará no Hospital do Coração de Messejana, exatamente conversando numa roda 
de conversa com os trabalhadores da saúde, que são também vítimas de muitos acidentes e às vezes acidentes graves de 
trabalho. Na terça-feira 23, estaremos no Porto do Pecém. Na quarta-feira dia 24, participaremos da Audiência Pública aqui 
nesta Casa, sobre acidentes envolvendo máquinas agrícolas. Na quinta-feira dia 25, estaremos no Porto do Mucuripe e na 
ocasião serão divulgados os resultados da pesquisa “Reestruturação Produtiva nos Portos e Seus Impactos na Saúde do 
Trabalhador”, que é um estudo comparativo entre o Porto do Pecém e o Porto do Mucuripe, pesquisas realizadas pela 
Universidade de Fortaleza-Unifor. No dia 26 promoveremos um ato público com o apoio do Cerest que é o Centro Estadual 
de Saúde do Trabalhador, do seu conselho gestor, que está aqui o Teles que é membro, na Praça José de Alencar, e esse ato 
vai ser in memorian as vítimas dos acidentes de trabalho. 
 No Brasil, de 2008 a 2010, 2,3 milhões de acidentes do trabalho aconteceram. 41 mil 788 trabalhadores ficaram 
incapacitados, 8 mil e 89 infelizmente, morreram e a estatística é realmente assombrosa, um acidente de trabalho a cada 3 
horas e 30 minutos acontecem exatamente no Brasil. Por isso, a necessidade realmente de uma parceria maior, de uma 
cooperação maior, de um trabalho preventivo envolvendo trabalhador, envolvendo empresas, envolvendo setor público, 
envolvendo a sociedade, só assim vamos conseguir realmente enfrentar esse problema, e enfrentar de frente.  
 Parabéns a todos que estão promovendo essa primeira semana e como Secretário da Saúde do Estado, digo que 
podem contar e colocar no calendário diversas outras atividades, porque uma semana é pouco para tratar de um tema tão 
importante. Vamos incentivar a realização de fóruns, seminários, congressos, para que nós possamos debater no Ceará essa 
política que é extremamente importante de redução dos acidentes de trabalho no nosso Estado, na nossa capital e no nosso 
Brasil. Muito obrigado! 
SRA. PRESIDENTE DEPUTADA ELIANE NOVAIS (PSB): Convidamos agora o Senhor Carlos Alberto Trindade 
Rebonato, que é membro do Grupo de Trabalho Interinstitucional do Programa Nacional do Trabalho Seguro da 7ª Região, 
GETRIN -7. 
SR. CARLOS ALBERTO TRINDADE REBONATO (Diretor do Fórum de Maracanaú e Membro do Grupo de 
Trabalho Institucional do Programa Nacional do Programa de Trabalho Seguro da 7ª Região): Boa tarde Deputada 
Eliane Novais na pessoa que cumprimento todas as autoridades e membros da Mesa. Sindicalistas Raimundão a pessoa em 
que cumprimento os trabalhadores e que devem ser o alvo do nosso trabalho, dos nossos cuidados.  
 Muitas pessoas perguntam o que é esse Grupo GETRIN Interinstitucional e qual a finalidade. É uma pergunta que 
cada vez sai uma resposta diferente. Mas são os nossos objetivos que estão sendo buscados constantemente, que nós 
tentamos alcançar, um deles muito importante, é discutir políticas públicas de segurança e saúde do trabalhador e aqui no 
Ceará nós já conseguimos uma vitória, hoje uma segunda vitória com a adesão da prefeitura, primeira vitória em termos 
nacional, que foi a adesão do Senhor Governador do Estado a esse pacto e uma determinação dele, que todas as empresas 
terceirizadas que utilizem trabalho terceirizado no Estado do Ceará, somente poderão contratar com o Estado, ou com 
empresa do Estado, comprovando a qualificação dos trabalhadores em termos de segurança e seguridade do trabalho, e pelo 
que eu vejo a prefeitura está aderindo, o Governador foi o primeiro, a prefeitura está sendo o segundo, isso é uma vitória 
muito grande. 
 Nós também temos como finalidade abrir um diálogo entre a sociedade, entre as diversas instâncias da sociedade 
sobre o tema, e nós estamos conseguindo isso, nos estamos envolvendo a Assembleia, universidades, juristas, TRT, 
procuradoria, INSS, sindicatos, a Central Única dos Trabalhadores, todas as centrais estão convidadas. Nós estamos 
avançando nesse trabalho, nessa discussão. Outro objetivo nosso é na área de educação, acredito que será relatado daqui a 
pouco, nós estamos firmando um convênio com a Secretaria de Educação do Estado, incluindo na educação técnica do 2º 
grau, das escolas públicas, a disciplina ou referências nas disciplinas de noções de cidadania e segurança no trabalho. 
Porque por incrível que pareça, nós pretendemos avançar mais, porque é uma questão de lógica, todos os estudantes, com 
raríssimas exceções, serão trabalhadores, alguns serão empregadores e muitos poucos ficarão fora desse círculo. 
 Desde o início essa política de trabalho seguro tem que ser difundida na escola, no primeiro grau, no segundo grau, 
cursos de Engenharia, nos cursos de Medicina, no curso de Direito e nós estamos trabalhando para isso, nós estamos 
tentando abrir espaço nas universidades, a escola técnica, é uma parceira de primeira ordem. 
 Nós estamos também tentando compartilhar dados, porque por incrível que pareça, essa catástrofe quando o 
secretário falou, a cada 3 horas morre um trabalhador no Brasil, essa catástrofe por incrível que pareça, ela sequer está 
sendo quantificado com qualidade, esse dado senhor secretário, senhores membros, ele é subnotificado. Por exemplo, no 
mundo a maior causa de acidente é na agricultura, e no Brasil a agricultura sequer é citada, por quê? Porque quando morre 
um rurícola picado por uma cobra, no campo, porque cai uma árvore, ou porque ele caiu da árvore, porque um trator 
atropela isso não é tido como acidente de trabalho, isso é um acidente da roça, é um acidente da vida, etc., sequer essa 
notificação chega. 
  Tivemos uma discussão com Doutor Flávio há poucos dias, outra catástrofe anunciada, que é a questão dos 
agrotóxicos. O agrotóxico não mata na hora, o aplicador de agrotóxico não está sujeito àquele momento, ele vai morrer 
daqui a 20, 30 anos de cirrose e o médico vai dizer: você bebia demais. Mas não, ele é uma vítima de acidente de trabalho.  
  Estamos com trabalhos em pesquisa, na quinta-feira na Universidade Federal do Ceará, nós vamos começar a 
compilar algumas teses de alunos de doutorado e mestrado que trabalham sobre isso, e também estamos tentando trazer 
esse conhecimento para difundir na sociedade. 
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 Nós também buscamos a efetividade da norma, por incrível que pareça até para nós que estamos acostumados 
operadores de Direito, o Brasil além da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, que é muito boa nessa norma, além das 
normas técnicas cumpridas pela antiga Delegacia do Trabalho, hoje Superintendência, o Brasil é signatário de inúmeros 
tratados que visam a segurança e a saúde do trabalhador, isso sequer é divulgado, e na hierarquia das Leis, ela é superior, 
esses tratados que o Brasil faz principalmente com a Organização Internacional do Trabalho-OIT elas são superiores às 
Leis comuns, estão abaixo apenas da Constituição. 
 Finalmente outra grande vitória nossa, que é uma vitoria nacional, nós conseguimos que o Presidente do Tribunal 
Superior do Trabalho- TST, aliás, a iniciativa foi dele, incentivasse aos Presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho-
TRTs, que desse prioridade ao julgamento das ações de acidente de trabalho, isso é muito importante, porque quando nós 
recebemos a competência para apreciar ação de acidente de trabalho, eu falo por nome próprio e por experiência própria. 
Eu peguei processo parados há 10, 15, até mesmo 20 anos na justiça comum sem o despacho inicial, porque é um processo, 
desculpem o termo, é um abacaxi para se julgar, é um processo pesado, um processo complexo. Então ninguém queria 
julgar. Agora não, nós invertemos, nós estamos julgando isso com prioridade e principalmente a quem eu reputo a maior 
vitória do nosso grupo, que está sendo dado pela Procuradoria da Fazenda Nacional, também por iniciativa do Presidente 
do TST, ele está exortando a nós juízes, sempre que nós reconhecemos um acidente do trabalho, mandamos um ofício para 
a Procuradoria da União, para que ela analise esse processo, analise essa sentença e se nesse processo o empregador agiu 
com dolo ou com má fé, ele será responsabilizado, ou seja, aquele trabalhador que nós conheceremos daqui a pouco na fala 
do INSS, aquele trabalhador que se acidentou, aquela família que perdeu o pai, aquela pessoa que ficou afastada por um 
ano, dois anos, três anos, aquela despesa ambulatorial hospitalar caríssima, que hoje é suportado por nós, pelos nossos 
impostos, pela União, isso será responsabilidade dos empregadores, essa é a maior atitude pedagógica para que comecemos 
a trabalhar, para que se comece entender que acidente de trabalho não é um problema da União, acidente de trabalho não é 
problema do INSS, acidente de trabalho não é problema da superintendência do trabalho, é um problema de todos e o 
empresário que não cuidar do seu trabalhador, ele vai pagar a despesa que o trabalhador está causando à nação e aos nossos 
impostos. 
 Esse é o nosso grupo e hoje haverá mais oito ou nove adesões, temos 22 e esperamos continuar andando sempre 
com as portas abertas, e principalmente, nós estamos aprendendo, porque outra experiência, pela primeira vez a justiça do 
trabalho abre suas portas e começamos a entender a sociedade, nós estamos perto da sociedade, nós estamos interagindo 
com a sociedade, aprendendo com ela e também colaborando como pouca gente sabe. Obrigado! 
SRA. PRESIDENTE DEPUTADA ELIANE NOVAIS (PSB): Convidamos o Excelentíssimo Senhor Micarton André 
Brasil Correia, Procurador Chefe da Fazenda Nacional no Ceará.  
SR. MICARTON ANDRÉ BRASIL CORREIA (Procurador Chefe da Fazenda Nacional do Ceará): Excelentíssima 
Senhora Deputada Estadual Eliane Novais, em nome de quem cumprimento as demais autoridades da Mesa.  
 Senhoras e senhores, os números são alarmantes como vimos aqui nas falas anteriores e nos vídeos. Queria 
aproveitar a oportunidade para enaltecer o trabalho desenvolvido pelo Tribunal Regional do Trabalho, 7ª Região, eu faço 
aqui na pessoa do Desembargador Tarcísio, a pessoa do Desembargador Antônio Parente e do Excelentíssimo Juiz 
Rebonato.  

Na verdade, eu acredito que isso foi uma mudança de paradigma na atuação do Poder Judiciário, que antes ficava 
encastelado nas suas salas apenas preocupado com serviço jurisdicional. E percebemos essa mudança em que agora o nosso 
TRT da 7ª Região tem uma preocupação mais ampla voltada para a saúde pública, para a defesa da família, da cidadania, 
dos direitos humanos. 
 Vejo isso de uma forma totalmente positiva e gostaria de aproveitar esse momento para aplaudir essa atuação do 
Poder Judiciário trabalhista cearense, digno de todos os elogios. Eu acredito que o Tribunal fez da melhor forma possível, 
que é justamente unindo forças. Eu já acompanho há quase um ano os esforços, e a forma que foi escolhida, de congraçar o 
maior número de entidades públicas e privadas, eu acredito que foi o caminho mais correto, porque você unindo forças num 
assunto tão importante como a segurança do trabalhador, você unindo forças das variadas partes da sociedade, você 
consegue resultados muito mais positivos. E é o que estamos conseguindo, verificamos com a adesão da prefeitura de 
Fortaleza, do Governo do Estado do Ceará, das várias entidades, percebemos que as entidades assumiram a bandeira, 
vestiram a camisa, reconheceram a importância do tema, que eu acredito que ficou um pouco adormecido por bastante 
tempo, eu acredito que já deveriam ter jogado luz há mais tempo sobre esse assunto. 
 Acho que está mais do que na hora de colocando tijolo por tijolo essa semana de prevenção de acidente do 
trabalho é um tijolo a mais que será cimentado para edificar essa estrutura de manter sempre esse trabalho de prevenção de 
acidente de trabalho, acredito que não pode ficar só na semana e nem em momentos ocasionais, acho que isso tem que ser 
permanente, porque como nós vimos a vitimização maior da segurança do trabalho não é só o trabalhador, é a sua família, 
toda a sociedade.  
          Acredito que cada vez mais temos que procurar humanizar mesmo esse assunto e trabalhar com toda a sociedade para 
que cada vez se evite mais as mortes no ambiente de trabalho, as lesões e possamos, cada vez mais, que esses números se 
reduzam, que as famílias, os trabalhadores retornem, que possam ter cada garantida, a certeza quase garantida de retornar 
ao seu lar com a sua saúde plena. Era só isso que eu queria deixar aqui registrado.  
SRA. PRESIDENTE DEPUTADA ELIANE NOVAIS (PSB):Convidamos agora o Senhor Francisco José Pontes 
Ibiapina, Superintendente Regional do Trabalho e Emprego. Antes do Senhor Francisco, e queria registrar duas presenças, 
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do Senhor Franklin Rabelo de Araújo, Sindicato dos Auditores Fiscais do Trabalho e Jadson Sarto, Presidente da Central 
dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil e também Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio 
Ambiente- Sindágua aqui do Ceará. 
SR.FRANCISCO JOSÉ PONTES IBIAPINA (Superintendente Regional do Trabalho e Emprego): Excelentíssima 
Senhora Deputada Estadual Eliane Novais, Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, e Presidente da 
Mesa deste evento. Excelentíssimo Senhor Arruda Basto, Secretário da Saúde do Estado; Excelentíssimo Senhor 
Gaudêncio Lucena, Vice-Prefeito de Fortaleza; Excelentíssimo Senhor Desembargador Francisco Tarcísio Guedes Lima 
Verde Junior, Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região; Excelentíssimo Senhor Antônio de Oliveira 
Lima, Procurador do Trabalho da 7ª Região, neste ato representando o Ministério Público do Trabalho; Excelentíssimo 
Senhor Micarton André Brasil Correia, Procurador Chefe da Fazenda Nacional no Ceará; Excelentíssimo Senhor Carlos 
Alberto Trindade Rebonato, Diretor do Fórum de Maracanaú e membro do Grupo de Trabalho Interinstitucional do 
Programa Nacional do Programa de Trabalho Seguro da 7ª Região; Senhora Marúsia Wilhemls, representante do Instituto 
Nacional de Seguridade Social; Senhor Helder Nogueira Andrade, Diretor da Central Única dos Trabalhadores, meus 
senhores, minhas senhoras. 
 É com imensa hora que a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado do Ceará participa desta 
Primeira Semana Cearense de Prevenção de Acidentes de Trabalho, este evento, uma iniciativa conjunta de várias 
instituições, é louvável na medida em que traz para o debate um assunto de extrema relevância no mundo do trabalho, trata-
se em síntese, de preservação de vidas humanas.  
 Trazendo dados aqui do Ceará, em 2012 a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, através do seu setor 
de Segurança e Saúde do Trabalhador, efetuou a análise de 51 acidentes graves, sendo que, em 21 deles ocorreu vítima 
fatal, ocorreram óbitos. Identificar e coibir situações que podem gerar acidentes do trabalho, como esse de 2012, identificar 
e coibir situações que podem ocasionar o aparecimento de doenças ocupacionais é uma atividade cotidiana do corpo de 
auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego.  
 Nesse mister, os auditores fiscais expedem notificação aos empregadores para que corrijam atributos de itens de 
nova regulamentadora que esteja em desacordo, emitem autos de infração caso a legislação esteja sendo descumprida e em 
caso de grave e iminente risco, fazem embargos e realizam interdições.   

Também dados do Ceará, em 2012 foram realizados 103 embargos em obras, e foram realizadas 126 interdições de 
máquinas, equipamentos ou setores de serviço, no total de 229 situações que representavam iminente e grave risco à vida e 
à saúde dos trabalhadores, foram afastadas através de uma ação firme e imediata da fiscalização do trabalho. 
 Para além dessas ações de fiscalização, a superintendência também realiza um trabalho preventivo, o setor de 
segurança e saúde do trabalhador, e aqui eu gostaria de cumprimentar Valfredo Noronha, que é o chefe desse setor, 
cumprimentá-lo por esse excelente trabalho que ele desenvolve. O setor de Segurança e Saúde do Trabalho realiza ações de 
capacitação, de prevenção e conscientização como o que nós faremos agora dia 29 de abril, para marcar a passagem do Dia 
Internacional em Memória das Vítimas dos Acidentes do Trabalho. Teremos um ciclo de palestras na Superintendência na 
parte da tarde, convido a todos a se fazerem presentes, porque são assuntos que não se esgotam somente nessa semana, um 
assunto que deve ser debatido mais e mais, sempre e sempre, e é uma ação que a Superintendência faz, de conscientizar, de 
levar para o conhecimento da população o cumprimento da legislação trabalhista. Além do que, nossa participação em 
comitês, como o comitê permanente regional sobre condições e meio ambiente do trabalho na indústria da construção. 
 Finalizo cumprimentando todos aqueles que trabalharam na organização deste evento e gostaria de fazê-lo 
especialmente na pessoa do Desembargador José Antônio Parente da Silva, que trabalhou incansavelmente para a 
realização deste evento, e digo Doutor Parente, tenho absoluta certeza que ao final desta semana, ao final das atividades 
programadas para este evento, as expectativas de todos os participantes já estarão plenamente atendidas. Muito obrigado! 
SRA. PRESIDENTE DEPUTADA ELIANE NOVAIS (PSB): Convidamos agora a senhora Marúsia Wilhemls 
representando o Instituto Nacional de Seguridade social, o nosso conhecido INSS. 
SRA. MARÚSIA WILHEMLS (Representando o Instituto Nacional de Seguridade Social): Boa tarde a todos. 
Gostaria de cumprimentar em nome de todas as outras autoridades presentes, a Excelentíssima Senhora Deputada Eliane 
Novais. 
 Gostaria de justificar que estou aqui representando o nosso gerente executivo do INSS, o Senhor Júlio César 
Sousa, porque neste momento ele está numa reunião com os demais gerentes de todas as Agências da Previdência Social 
(APS) do INSS de Fortaleza tratando do plano trimestral, que busca a excelência e melhoria da qualidade das ações do 
INSS. 
 Primeiro queria agradecer o convite feito pelo GETRIN, o INSS como participante desse grupo. Dizer que o INSS 
busca a missão de garantir a proteção do trabalhador e de sua família por meio de um sistema, de uma política pública 
solidária inclusiva e sustentável, com o objetivo de promover o maior bem-estar social de todos os trabalhadores e de suas 
famílias brasileiras. 
 O nosso plano de ter como identidade organizacional de 2012 a 2015, foi de ser reconhecido como um patrimônio, 
tanto pelo trabalhador e como pela sua família, pela sustentabilidade do regime previdenciário, pela excelência na gestão na 
cobertura e no atendimento. 
         Como o Brasil foi signatário da OIT, da convenção da OIT 155, na qual trata na política nacional de segurança e 
saúde do trabalhador, que essa política começou a entrar em prática através do Decreto nº 7.602, de 7 de novembro de 
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2011. O INSS em 2009 criou a DISAT, que é a Diretoria de Saúde do Trabalhador, deste modo, a criação dessa diretoria foi 
muito importante porque dentro do INSS está mudando a visão de saúde ocupacional para a saúde do trabalhador, onde se 
deixa de se ver a doença apenas como um fato e começa a ver a doença no seu ambiente de trabalho, a ver o todo, eu estou 
rindo um pouquinho porque já vou chamar o testemunho do nosso segurado, ele já está aqui se tremendo de nervoso. Mas 
deixa de ver a saúde ocupacional passa a ser uma visão mais ampla, a saúde do trabalhador, ou seja, ver o trabalhador 
dentro do seu ambiente de trabalho. 
 Dentro dessa Diretoria de Saúde do Trabalhador, está o serviço de reabilitação profissional da qual eu sou a 
representante técnica, e coordeno esse serviço aqui na gerência de Fortaleza. A reabilitação busca exatamente resgatar a 
cidadania, os direitos básicos e a requalificação profissional desse trabalhador acidentado, adoentado, no seu ambiente de 
trabalho. Para isso, buscamos através de cursos qualificadores, profissionalizantes, implementos profissionais e também a 
questão de próteses e órteses, nos casos mais graves que chegam ao nosso conhecimento. 
 No último trimestre do ano passado, 666 trabalhadores foram reabilitados aqui na gerência Fortaleza, lembrando 
que no Estado do Ceará o INSS é composto por três gerências, a gerência Sobral, Juazeiro do Norte e Fortaleza. Então esse 
número é apenas da gerência Fortaleza. 
           A reabilitação profissional no ano passado reintegrou ao mercado de trabalho mais de 3.000 segurados, 3.313 para 
ser mais fidedigna, ou seja, devolvendo a esses trabalhadores acidentados, a sua dignidade de trabalho. No Nordeste há 
mais de 35 mil auxílios-acidentes, ou seja, é um número muito grande, isso justifica a quantidade de despesa orçamentária 
que a Doutora Eliane falou, que no Estado do Ceará, o INSS gasta mais de R$71 bilhões. Também só nesse primeiro 
trimestre desse ano de 2013, já ocorreram mais de 400 encaminhamentos para reabilitação profissional, dentro desses 400 
encaminhamentos geralmente 1/3 se trata de segurados por acidente de trabalho, e esse número eu garanto a vocês é 
subnotificado exatamente pela questão que o Doutor Robonato já falou aqui, porque muitos acidentes de trabalhadores 
rurais não são caracterizados como acidentes de trabalho. 
 Também quero parabenizar a Doutora Eliane Novais pelo Projeto que ela está fazendo, sobre a questão dos 
acidentes com máquinas agrícolas, porque é muito comum no trabalhador rural a perda de membros, de amputação de 
membros superior, de braço. Para protetizar, para requalificar esse trabalhador, para reinseri-lo, tanto no seu mercado de 
trabalho, na sociedade, e tanto complicado por quê? Porque são próteses, as próteses de membros superiores são mais 
difíceis de trabalhar, o segurado, quando chamo o segurado, o trabalhador precisa de uma reabilitação física muito grande e 
como na Constituição de 1988 houve a separação, o INSS ficou apenas com a reabilitação profissional, ficando a 
reabilitação física a cargo do Sistema único de Saúde-SUS.   
 Aproveito esse momento para conclamar ao Secretário da Saúde e ao Vice-Prefeito, para que sejam acionadas cada 
vez mais as políticas de reabilitação física, de saúde do trabalhador, porque muitas vezes o que é que acontece? 
Concedemos a prótese ao trabalhador, mas ele não consegue utilizar essa prótese porque falta a reabilitação física. Às vezes 
um acidente onde o trabalhador fica com lesão de plexo braquial, e ele é direito, precisa  fazer a mudança de lateralidade, 
precisa passar pela reabilitação física para começar a trabalhar com o lado esquerdo e isso é competência  do SUS, e isso 
saúde do trabalhador, ou seja, o INSS ficou, depois da Constituição de 1988, sem essa função, por isso que muito tempo se 
falou que a reabilitação do INSS tinha morrido, porque antigamente haviam centros de reabilitação profissional que uniu as 
duas coisas, a reabilitação profissional que era o curso, que era o treinamento, que era o implemento profissional, que era a 
protetização e havia a reabilitação física. Mas depois de 88, principalmente em 2001, a reabilitação física ficou totalmente a 
cargo do SUS. Infelizmente ainda não está funcionando da maneira que gostaríamos que funcionasse, e aqui fica o meu 
apelo, tanto para a prefeitura de Fortaleza, como para o Governo do Estado, para que haja esses implementos na 
reabilitação física, principalmente desses segurados trabalhadores acidentados.  
 Queria como uma fala que já é minha como um jargão, que a fala convence, mas que o testemunho arrasta, queria 
convidar um segurado nosso, que sofreu um acidente de trabalho em 2005, que já foi protetizado e que está hoje, eu queria 
fazer uma entrega simbólica de uma nova prótese, porque a prótese dele está desgastada, ele está precisando de 
manutenção, eu queria chamar o Senhor Ricarde Bezerra, para que ele contasse para nós um pouquinho da história e os 
impactos que o acidente de trabalho causou nele.    
SR. RICARD BEZERRA (Segurado): Boa tarde a todos. Estou aqui para agradecer à Doutora Marúsia pela prótese nova 
que estou ganhando, pela reabilitação que o INSS me ajuda. Sobre o meu acidente em 2005 eu estava trabalhando às 
10h4omin da manhã, infelizmente sofri um acidente, não gosto muito de lembrar esse acidente, mas foi um momento muito 
difícil até hoje para mim por ter perdido a minha perna, mas estamos aí. 
 Quando eu sofri o acidente em 2005 como eu estava falando, eu trabalhava abastecendo uma máquina de castanha, 
quando eu pisei na grade de proteção, a grade cedeu e a máquina estraçalhou a minha perna. Depois de 29 dias no Frotão 
tentando recuperar a minha perna, infelizmente não deu, depois de quatro cirurgias voltei para casa, procurei ajuda da 
empresa, a empresa simplesmente negou ajuda, o responsável pela empresa que o nome antes era Ipesc, que hoje é 
Amêndoas do Brasil, o Senhor Régis, infelizmente me disse duas coisas que para mim até hoje foi pior do que ter perdido a 
minha perna. Procurei ajuda à empresa, perguntei o que a empresa poderia fazer por mim e ele simplesmente olhou para a 
minha cara e me disse que eu não tinha direito a nada, que eu me virasse, que eu fosse atrás dos meus direitos. 
 Até hoje estou na justiça, vai fazer oito anos que o meu processo rola e eu não consegui nada ainda. Mas tenho fé 
em Deus que um dia eu vou conseguir e dar uma vida diga para as minhas duas filhas, porque se hoje eu estou vivo, pedi 
muito a Deus por causa das minhas duas filhas. Desculpem-me, mas eu estou sem condições de falar alguma coisa. 
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(ENTREGA SIMBÓLICA DA PRÓTESE) 
SRA. MARÚSIA WILHEMLS (Representando o Instituto Nacional de Seguridade Social): Só mais um instante, eu 
fiquei feliz também com a notícia apresentada aqui pelo Doutor Ribonato, que por ação do TST, vai ser julgado com 
prioridade os processos por acidente de trabalho, que no caso que o próprio segurado falou, já faz oito anos que o processo 
dele está lá. Muito obrigado a todos e desculpa pelo excesso do tempo. 
SRA. PRESIDENTE DEPUTADA ELIANE NOVAIS (PSB): Nós que agradecemos. Foi muito importante o 
depoimento, até para outras pessoas que estão com essa dificuldade, podermos acelerar os processos.  
 Gostaria de convidar o Senhor Antônio de Oliveira Lima, Procurador do Trabalho da 7ª Região, que está aqui, 
neste ato representando o Ministério Público do Trabalho. 
SR. ANTÔNIO DE OLIVEIRA LIMA (Procurador do Trabalho da 7ª Região, Representando o Ministério Público 
do Trabalho): Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento a Mesa na pessoa da Deputada Eliane, a quem parabenizo aqui 
pela iniciativa desse momento solene, que abre a Semana de Prevenção de Acidentes no Estado do Ceará. Cumprimento a 
plateia na pessoa do Doutor Parente que já foi bem destacado aqui, que trabalhou bastante na iniciativa dessas atividades 
todas, o próprio GETRIN aqui estendo também a todo o Tribunal na pessoa do seu Vice-Presidente Doutor Tarcisio e 
Doutor Rebonato que, com muita propriedade falou de vários aspectos importantes na prevenção de acidentes de trabalho 
através desse grupo que já vem fazendo essa mobilização envolvendo todas essas entidades. 
 Todas as falas aqui já pontuaram com alguns aspectos importantes, gostaria apenas de fazer alguns destaques. 
Com relação ao INSS que de fato chega uma conta muito pesada para o INSS, são muitos segurados que estão com 
benefícios, estão afastados das empresas, estão afastados do trabalho e estão tendo essa dor suportada em parte, por 
benefício previdenciário. De extrema importância a previdência social para toda a sociedade brasileira, mas que não 
poderíamos ter o peso tão grande para essa previdência, ou seja, que acabamos pagando toda essa conta, em decorrência de 
omissões, vamos dizer assim, porque a falta de prevenção de acidentes é uma grande omissão de toda a sociedade, é 
omissão de empregadores. No depoimento do companheiro aqui deixa bem claro que quando o fato ocorre muitos 
empregadores sequer quer assumir a responsabilidade pelo ocorrido e aí eu já destaco de extrema importância à iniciativa 
da Procuradoria da Fazenda Nacional da ação de regresso, ação regressiva, porque é extremamente importante esse efeito 
pedagógico como destacou o Doutor Rebonato.  
 Durante muitos anos a ação de regresso, eu fui procurador da Previdência Social, no período de 1997 as 2001, 
durante muitos anos a ação de regresso esteve em debate, em reflexão, quer dizer, agora já caminha, já é fato, já está 
caminhando com as ações de regresso é extremamente importante.  
 Destaco a importância do trabalho já mencionado aqui, da Superintendência Regional do Trabalho, no seu dia-a-
dia, muitos auditores fiscais estão fazendo um trabalho importantíssimo na prevenção de acidentes, nas fiscalizações. O 
Tribunal Regional do Trabalho vai precisar, toda a Justiça do Trabalho vai precisar de fato dar essa celeridade no 
julgamento das ações, Doutor Rebonato, Doutor Tarcísio, Doutor Parente, de fato muitas dessas ações ficaram dormindo 
vários anos na justiça comum e caminharam depois para a Justiça do Trabalho. 
 Realmente há necessidade de dar essa priorização, maior celeridade no julgamento das ações, realmente são 
processos difíceis, depende de perícia, às vezes não tem técnico para fazer as perícias e o processo vai realmente 
demorando muito, e olhe que isso é o problema do combate, isso não é prevenção, o caráter preventivo dessas ações é o 
caráter pedagógico da indenização, mas na verdade você já está agindo no problema já ocorrido, quando o nosso objetivo 
aqui maior é agir no problema para que ele não ocorra, porque a prevenção de acidente de trabalho é uma luta invisível. O 
depoimento do companheiro aqui nos sensibiliza muito, mas parece que antes de um depoimento desses, é como algo que 
estivesse distante, que não fosse acontecer. Assim com a violência que tanto nos preocupa, quando acontece conosco, com 
alguém da nossa família, nos deixa muito atento á questão. Mas quando está acontecendo com o outro, outro país, é como 
se isso não fosse acontecer conosco, e assim é o acidente, e assim é a prevenção. 
 As pessoas não atuam muito, não investem muito na prevenção porque vê como algo distante, parece que é preciso 
acontecer, não deveria ser, mas precisa acontecer algo trágico como o acidente do companheiro aqui, ou então como as 
muitas mortes já mencionadas para as pessoas se sensibilizarem, mas parece que tem que acontecer com alguém da família, 
parece que tem que acontecer com amigo, com o vizinho, com alguém próximo, parece que temos que ver a coisa acontecer 
para nos sensibilizarmos. Parece que esse processo educativo ainda está bem distante, o processo educativo da prevenção. 
 Acho importantíssimo o trabalho da educação, de trabalhar as escolas e em especial as escolas de ensino 
fundamental, porque muitos desses jovens, já estão no mercado de trabalho, e aqui eu destaco que acidente de trabalho 
acontece com criança e adolescente, que sequer deveriam estar no trabalho e estão em situação de trabalho nas chamadas 
piores formas, acontecem muito acidentes. Lamentavelmente de vez em quando chega uma reclamação trabalhista de 
reparação de dano por acidente de trabalho envolvendo criança e o adolescente. 
 No dia 26 de abril, do ano passado, portanto já estamos completando um ano, no dia que o rapaz estava 
completando 15 anos, no lixão de Juazeiro, ele foi atropelado pela máquina, pelo caminhão lá que estava carregando lixo. É 
aquela velha questão, sabe como foi registrado no primeiro momento? Acidente de trânsito, não foi acidente de trabalho, 
foi acidente de trânsito, quer dizer, aquele jovem que estava no dia do seu aniversário catando, coletando o material 
reciclável no lixão, no local que ser humano nenhum deveria estar, muito menos uma criança ou um adolescente, ele veio a 
perder a vida no dia do seu aniversário de 15 anos e as pessoas que receberam o caso, fizeram uma leitura que aquilo foi 
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um acidente de trânsito porque foi um carro que atropelou ele, ninguém olhou que ele estava trabalhando. Veja a situação, 
estamos falando das piores formas de trabalho e ainda temos essa leitura. 
 É extremamente importante fazermos esse destaque, eu acredito que esse trabalho feito pelo GETRIN é de extrema 
relevância, agora, quaisquer problemas têm que ter vários olhares, um olhar no ocorrido, no fato ocorrido, monitoramento, 
identificar as principais causas, trabalhar ações estratégicas para que consigamos de fato enfrentar o problema. Temos 
alguns segmentos conhecidamente recordistas em acidentes, construção civil sempre foi mencionado e destacado, o Doutor 
Arruda destacou bem aqui, mas eu gostaria de dar ênfase, nas unidades de saúde, os índices de acidentes são assustadores. 
No Ministério Público do Trabalho, nós temos a CODEMAT, Coordenadoria Nacional do Meio Ambiente do Trabalho, 
aqui no Ceará o Doutor Carlos Leonardo é o Procurador do Trabalho que atua nessa área, alguns projetos estratégicos estão 
sendo tratados em alguns segmentos mais críticos, por exemplo, frigoríficos, autos índices de acidentes; nós estamos 
lançando um projeto saúde na saúde com foco nos trabalhadores da saúde. Os índices dos trabalhadores dos hospitais, das 
unidades de saúde desse país eles são em alguns pontos maiores do que os índices construção civil, do que os índices dos 
frigoríficos por exemplo. 
 Foi destacado pelo nosso Vice-Prefeito a adesão do município a esse pacto e é de extrema relevância, porque 
trabalhadores terceirizados estão tendo os seus direitos básicos violados. Imagine vocês que direitos como salário, verba 
rescisória, fundo de garantia são violados no básico do básico, imagine meio ambiente de trabalho. Eu queria chamar a 
atenção no seguinte: que meio ambiente de trabalho ao é uma coisa que você separa terceirizados e não terceirizados, o 
meio ambiente de trabalho é único, naquele mesmo meio ambiente está o terceirizado, o efetivo, o temporário, o 
comissionado. Portanto a responsabilidade por um meio ambiente de trabalho saudável é de quem tem a atividade, no caso 
do ente público que terceiriza, é ele mesmo que tem que constituir o meio ambiente de trabalho saudável. 
 Então é de extrema relevância essa adesão, mas que realmente tenhamos as ações de prevenção, que os programas 
de prevenção esteja efetivamente implementados, isso ainda na administração pública é algo meio distante, há uma 
cobrança grande ainda não com resultados efetivos, mas de fato há uma cobrança no âmbito das empresas privadas porque 
o Ministério do Trabalho vai fiscalizar as normas regulamentadoras, vai multar as empresas, mas no âmbito público ainda 
não, e as unidades de saúde não cumprem a NR 32, por exemplo. Então questões básicas de prevenção de doenças 
ocupacionais, de acidente de trabalho nas unidades de saúde acontecem com muita frequência. 
 Ficamos numa situação daquela história da casa de ferreiro espeto de pau, porque os profissionais da saúde não 
têm a sua própria saúde cuidada e isso é lamentável. Os índices de acidentes de trabalho em terceirização são altíssimos, 
parece que para cada 10 acidentes, oito envolve terceirizados. Cuidar do meio ambiente de trabalho como um todo é 
responsabilidade do tomador, porque você não consegue, não é dividido, não se divide o meio ambiente de trabalho. 
 Gostaria de destacar também com relação ao sindicato, aquele nosso representante da Central Única dos 
Trabalhadores-CUT, é que esse trabalho de prevenção de acidente é também de extrema importância, que os trabalhadores 
tenham esse olhar atento, que as centrais sindicais, os sindicatos, as federações, confederações, chamem a atenção para que 
os trabalhadores tenham um meio ambiente de trabalho saudável e não fiquem monetarizando o meio ambiente de trabalho 
a questão assim: eu já vi casos em que sindicalistas foram contra a medida de prevenção de acidente de trabalho, porque ele 
era a causa do adicional. Quer dizer, ele estava preferindo que fosse pago o adicional, do que prevenir o acidente, do que ter 
o meio ambiente de trabalho. 
 É importante, se os riscos ambientais não são eliminados, obviamente que tem lá os adicionais, de periculosidade, 
os adicionais de salubridade. Mas muito mais importante do que esse adicional é você ter um meio ambiente de trabalho 
saudável.  Portanto da parte dos trabalhadores, da parte das entidades sindicais, tem esse papel importante de 
conscientização dos trabalhadores. 
 Gostaria mais uma vez de parabenizar por essa iniciativa, é de extrema importância. Muito obrigado! 
SRA. PRESIDENTE DEPUTADA ELIANE NOVAIS (PSB): Temos nosso último orador, que é o Senhor Helder 
Nogueira Andrade, Diretor da Central Única dos Trabalhadores, CUT. Em seguida nós teremos o momento de assinatura 
dos termos de adesão das novas entidades do GETRIN-7, portanto, assim que terminarmos a fala do Helder, nós teremos a 
assinatura deste convênio. 
SR. HELDER NOGUEIRA ANDRADE (Diretor da Central Única dos Trabalhadores): Boa tarde a todos e todas. 
Gostaria de saudar a Mesa na figura da nobre Deputada Eliane Novais, que preside esta importante Sessão. Saudar também 
a Plenária na figura de um representante do movimento sindical, o Sindicato dos professores do Estado do Ceará-apeoc, o 
professor da educação básica e advogado, Doutor Ítalo Guerreiro, está aqui também presente neste debate.  
 Trago aqui algumas questões que nós da Central Única dos Trabalhadores consideramos pertinentes para esse 
debate da saúde do trabalhador e da trabalhadora, para a questão da prevenção dos acidentes de trabalho. Inicialmente 
gostaria de destacar que a Central Única dos Trabalhadores, a maior central sindical do país, a maior central sindical da 
América Latina, ao longo dos seus 30 anos, esse ano nós estamos fazendo 30 anos em agosto, sempre teve uma 
preocupação central com relação à saúde do trabalhador. Nós temos uma secretaria específica que compõem a nossa 
direção executiva, tanto no Ceará como no Brasil, Secretaria de Saúde do Trabalhador, que é exatamente a secretaria que 
acompanha esse grupo GETRIN, secretária Telma. 
 Nós temos essa preocupação exatamente dentro de uma compreensão de que estamos numa disputa de hegemonia 
na sociedade e essa disputa exige que nós possamos assumir o lado da classe trabalhadora no sentido de dizer que na 
relação entre o capital e o trabalho, o Estado precisa efetivar os direitos da classe trabalhadora.  
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 Gostaria de dizer olhando nos seus olhos que você nesse ato, você não recebeu uma benesse, você teve um direito 
reconhecido e esse direito foi reconhecido exatamente porque nessa disputa de hegemonia a classe trabalhadora vem se 
organizando ao longo das últimas décadas, exatamente para firmar a democracia nesse país, para firmar o Estado como uma 
substância democrática. Portanto, fazer parte de um grupo como o GETRIN, é fazer parte dessa nova concepção de Estado, 
um Estado de fato democrático, porque a classe trabalhadora organizada nos seus sindicatos pode participar de fato desse 
Estado, pode delinear as instituições estatais e fazer com que essas instituições cumpram a pauta da classe trabalhadora. 
 Para nós da Central Única dos Trabalhadores é fundamental pensar essa concepção de Estado, uma concepção de 
Estado que aflora da sociedade civil em suas contradições, e nessa sociedade civil nós estamos exatamente para organizar a 
classe trabalhadora, para participar das instâncias estatais e para no nível da sociedade civil, trabalhar dois pontos 
fundamentais, que é a questão, da formação dos trabalhadores e trabalhadoras no país, a CUT prioriza a formação da classe 
trabalhadora exatamente porque compreende que temas como este da saúde do trabalhador e da trabalhadora precisam ser 
pautados no local de trabalho, precisam ser pautados a partir da consciência da classe trabalhadora. 
 A formação é um ponto fundamental, nós temos um programa nacional de formação, muito importante, referência 
mundial no sentido de tratar temas relevantes como essa da saúde do trabalhador e da trabalhadora. Por fim a questão do 
nosso protagonismo como movimento sindical na vigilância que nós devemos assumir como sindicatos, de luta como 
sindicatos que organiza os trabalhadores no local de trabalho, para denunciar os abusos que ocorrem contra a classe 
trabalhadora por alguns empresários e por algumas empresas, que concebem o capitalismo como barbárie. 
 Nós da Central Única dos Trabalhadores compreendemos que os sindicatos precisam e são protagonistas na 
atuação e na defesa da saúde do trabalhador, exatamente para denunciar os abusos que ocorrem em algumas empresas, para 
dialogar com essas empresas, dialogar com os empresários para delinear o Estado no sentido de que ele seja socializado, ou 
seja, uma expressão dessas contradições sociais, e fazer com que grupos como o GETRIN interinstitucional afirmem a 
democracia, afirmem a qualidade das instituições no sentido de afirmar a participação social nessas instituições, qualificá-
las para garantir o reconhecimento dos nossos direitos. Muito obrigado! 
SRA. PRESIDENTE DEPUTADA ELIANE NOVAIS (PSB): Para realmente finalizar, temos a Senhora Socorro Farias 
representando a Secretaria de Educação Básica- Seduc, para fazer uso da Tribuna. 
SRA. SOCORRO FARIAS (Seduc): Boa tarde a todos e a todas. Quero saudar a Mesa na pessoa da Deputada Eliane 
Novais. Gostaria de agradecer por essa presença, por essa oportunidade da Secretaria de Educação estar aqui, para registrar 
a mudança do currículo que está acontecendo nas escolas estaduais de educação profissional, que hoje soma 97 escolas em 
todo o Estado do Ceará.   
 Portanto, a partir da nossa conversa, a nossa aproximação com os magistrados eu quero agradecer essa amizade e 
essa proximidade, essa formação que temos tido há três anos com os magistrados da 7ª Região do Estado do Ceará, que 
temos feito um trabalho de justiça, trabalho e cidadania e formação para os jovens das nossas escolas. 
 A partir desse contato, dessa amizade maior, dessa proximidade, dessa formação, nos aproximamos e refletimos o 
quanto era importante incluir também nos nossos cursos, hoje 53 cursos técnicos que nós ofertamos nas escolas, a inclusão 
desta formação, formação cidadã, formação da segurança, porque antes essa formação era dada apenas nos cursos mais 
voltados para o eixo tecnológico de construção civil, de indústria, o próprio curso de segurança do trabalho, curso de 
edificações, desenho da construção civil. Esses cursos sim tinham uma carga horária maior voltada para a segurança do 
trabalho. 
 Mas, a partir do momento que nós tomamos a consciência da importância de saber que estamos formando 35 mil 
trabalhadores que daqui a pouco estarão no mercado de trabalho, vimos o quanto era importante também incluir essa 
formação na formação dos alunos, não só na formação técnica das disciplinas técnicas, mas incluindo também nas cargas 
horárias das atividades complementares. 
 Acredito que os senhores conheçam um pouco do Projeto, do programa das escolas estaduais de educação 
profissional iniciado em 2008, com apenas 25 escolas no Estado do Ceará e agora já somam 97, com a perspectiva de até 
2014 chegarmos a 140. Então tem sido um trabalho muito importante, muito intenso e saber que, estamos Secretaria de 
Educação, magistrados, sociedade civil organizada, juntos, trabalhando para que os nossos jovens seja mais bem formados, 
seja mais bem capacitado, e aí ele venha a ser inserido no mercado de trabalho com a consciência melhor, já evitando o que 
aconteceu com o nosso querido que mostrou para nós o que aconteceu com ele no trabalho. 
 Levando jovens mais conscientes para as empresas, no quais serão inseridos, eles terão a consciência maior dos 
seus direitos, seus deveres e o cuidado maior no manuseio de tudo aquilo com que eles vão trabalhar, seja na indústria, seja 
na empresa, seja na secretaria, seja no campo do turismo, mas sim, serão jovens mais conscientes do seu papel, do seu 
trabalho e do cuidado que terá que ter com a saúde. 
 Por isso, agradeço o trabalho de participar também dessa semana de prevenção de acidentes tão importante para a 
nossa sociedade, tão importante para ser discutidos nas nossas escolas. Digo aqui não só nas escolas estaduais de educação 
profissional, do qual estamos mais ligados, mas sim todas as escolas públicas particulares, para que todos os jovens, 
crianças, tenham no seu currículo, essa formação cidadã, essa formação para o cuidado, para a prevenção e para a saúde. 
Muito obrigado a todos e boa tarde.  
SRA. PRESIDENTE DEPUTADA ELIANE NOVAIS (PSB): Agora nós vamos dar início neste momento as assinaturas 
dos termos de adesão das novas entidades ao Grupo de Trabalho Interinstitucional do programa Nacional de Trabalho 
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Seguro da 7ª Região, GETRIN 7. Queria convidar o Doutor Rebonato para ir à Tribuna para que possamos chamar as 
entidades.  
 Em primeiro lugar nós chamamos a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, aqui, representando a OAB nós temos 
o Doutor Fernando Férrer, que assinará neste momento o termo de adesão; Nós gostaríamos de chamar a Empresa de 
Tecnologia da Informação do Ceará- Etice, sendo representada por Fernando Antônio Carvalho Gomes. Parabenizar a Etice 
por essa iniciativa e pelo fortalecimento do GETRIN-7; Nós gostaríamos de convidar agora a Federação de Agricultura e 
Pecuária e temos como representante Flávio Viriato de Sabóia Neto, para assinar o termo de adesão; Nós convidamos agora 
a Associação dos Juízes para a Democracia, convidando o Doutor Silvio para descer para assinar o termo de adesão, 
enquanto o Doutor Silvio chega, chamamos então o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Estradas Pavimentação e 
Obras de Terraplanagem Geral do Estado do Ceará, e temos aqui o representante Raimundo Nonato Gomes para assinar 
esse termo de adesão tão importante. Parabenizar o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Estrada e Pavimentação, 
com certeza demos um grande passo hoje assinando esse termo de adesão; queríamos chamar o Sindiágua, Sindicato dos 
Trabalhadores de Água e Esgoto e Meio Ambiente do Estado do Ceará, o Senhor Jadson Sarto e também Presidente da 
CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, para assinar essa adesão. Parabenizar o Sindiágua e agora nós 
queremos chamar a Cagece, Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará, representada aqui pelo seu diretor Alberto 
Albuquerque para assinar esse termo de adesão. Nós agradecemos à Cagece, agora também assinando esse termo de adesão 
tão importante, já que a Cagece é uma empresa que tem muitos funcionários e com certeza ajudará bastante a prevenção de 
acidentes, tem a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes-Cipa, lá existem várias iniciativas, portanto dará uma boa 
contribuição. 
 Para finalizar eu gostaria de convidar o Doutor Parente para também vir à Tribuna, queria convidar o Doutor 
Tarcísio para finalmente assinar o último termo de adesão dessa tarde, com o município de Fortaleza, o Vice-Prefeito 
Gaudêncio Lucena.  
 Portanto, concluímos a nossa missão desta tarde, queria agradecer a presença de todos. Fazer um reconhecimento 
público ao Doutor Parente, essa simplicidade, essa humildade, mas dá uma contribuição importante, tem ajudado bastante 
no esclarecimento e no encaminhamento. Portanto, Doutor Parente fazer esse reconhecimento tão oportuno nesta tarde. 
 Gostaria para finalizar, reforçar que no dia 24 nós teremos essa Audiência Pública, acreditamos que é muito 
importante essa Audiência Pública, nós solicitamos em virtude de termos conversado com o professor Leonardo e ele nos 
trouxe esses dados do LIMA, Laboratório de Investigação de Acidentes com Máquinas, e, portanto ele vem fazer essa 
apresentação aqui no dia 24. Tivemos essa ideia de criar esse programa, um programa de capacitação para operadores de 
máquinas agrícolas como tratores, roçadeiras e colheitadeiras. Nós vamos fazer essa discussão no dia 24, também fazendo 
parte dessa Semana Cearense de Prevenção de Acidente de Trabalho. 
 Declaro aqui encerrada e antes de encerrar escutaremos com letra de Tomás Lopes e Música de Alberto 
Nepomuceno, ouviremos o Hino do Estado do Ceará.  
 (execução do Hino) 
SRA. PRESIDENTE DEPUTADA ELIANE NOVAIS (PSB): Declaramos encerrada a solenidade de abertura da 
Semana Cearense de Prevenção contra Acidentes de Trabalho.  


