
Programa Trabalho Seguro - 2016

26 de fevereiro

Getrin7 define primeiras ações para 2016
Mais de 40 instituições que fazem parte do Grupo
de Trabalho Interinstitucional do Programa Trabalho
Seguro no Ceará (Getrin 7) reuniram-se, quarta-feira
(17/2), na Escola Judicial do Tribunal Regional do
Trabalho do Ceará, para definir as primeiras ações a
serem implementadas durante o ano. Seminários, atos
públicos e campanhas publicitárias são algumas das
iniciativas programadas para combater acidentes de
trabalho no Estado.
Na agenda do Grupo, estão previstas várias ações
para lembrar o Dia Mundial em Memória das Vítimas
de Acidentes de Trabalho, celebrado em 28 de abril.
Nessa data, as entidades irão realizar atividades e um
grande ato público no Centro de Fortaleza com pres-
tação
de serviços e distribuição de material educativo.
Este ano, o foco da campanha são as doenças mentais
relacionadas ao trabalho.
A cidade de Guaraciaba do Norte, na Serra da Ibia-
paba,
foi escolhida para sediar o 3º Seminário Trabalho
Seguro no Ambiente Rural. “A região é conhecida
pelo uso irregular de agrotóxicos, e esse será um dos
temas debatidos no evento”, esclarece um dos gesto-
res
regionais do Programa Trabalho Seguro (PTS)
no Ceará, juiz Carlos Alberto Rebonatto. A previsão
é que o seminário seja realizado ainda no primeiro
semestre.
Além desse Seminário Regional, o grupo responsável
pelo combate a acidentes de trabalho no Ceará pre-
tende

realizar eventos para categorias específicas, como
a dos eletricitários, servidores públicos, caminhonei-
ros
e profissionais da área da saúde.
Um convênio firmado entre o Getrin7, o Sindicato da
Indústria da Construção Civil no Ceará e a Federação
das Indústrias do Estado irá permitir a realização de
campanha de conscientização entre os trabalhadores
da construção civil. Durante o ano, as entidades irão
promover uma ampla campanha publicitária como
forma de conscientizar trabalhadores e empregadores
do setor, que acumula um dos maiores índices de aci-
dentes
de trabalho.
“Isso mostra que nosso trabalho está dando frutos.
Uma vida que evitemos que seja ceifada pelo aciden-
te,
já compensa o nosso esforço”, ressalta um dos
gestores regionais do PTS, desembargador Francisco
José Gomes.
Trabalho Seguro
O Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de
Trabalho foi instituído em 2012 pelo Tribunal Supe-
rior
do Trabalho e pelo Conselho Superior da Justiça
do Trabalho. O objetivo é unir esforços de Tribunais
do Trabalho de todo o Brasil e de instituições públicas
e privadas em prol da formulação e execução de
projetos e ações voltados à prevenção de acidentes de
trabalho e ao fortalecimento da Política Nacional de
Segurança e Saúde do Trabalhador.



Acidente de trabalho mata dois operários 
em obra da Prefeitura e alerta Getrin7
O desabamento de uma ponte em construção no bair-
ro
da Aerolândia, em Fortaleza, ocorrido na noite da
segunda-feira (22/2), que resultou na morte de dois
operários e feriu outros sete, chamou a atenção dos 
órgãos
que combatem acidentes de trabalho no Estado.
O Grupo de Trabalho Interinstitucional do Programa
Trabalho Seguro no Ceará (Getrin7), que congrega
mais de 40 instituições públicas e privadas, manifes-
tou
preocupação com a gravidade do acidente.
Para um dos membros do Getrin7, o desembargador
do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará Francisco
José Gomes, esse tipo de acidente comprova que os
empresários do setor ainda não estão cuidando devi-
damente
da segurança de seus empregados. “Os empregadores
da construção civil ainda não estão dando
o devido valor à vida de seus trabalhadores”, avalia.
Segundo o magistrado, os órgãos responsáveis pelo
combate a acidentes de trabalho no Estado tomarão
medidas coercitivas para evitar que tragédias dessa
natureza se repitam.
Cerca de 30 operários trabalhavam na ponte no mo-
mento
do desabamento. Todos, funcionários da Rebar
Service, empresa responsável por montagem de obras
de grande porte e que é subcontratada da Construtora
Ferreira Guedes, vencedora de licitação da Prefeitura
para a construção de dois viadutos e uma rotatória en-
tre
as Avenidas Raul Barbosa e Murilo Borges, local
do acidente.
O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da
Construção de Estradas, Pavimentação e Obras de
Terraplanagem no Estado do Ceará (Sintepav), que
também integra o Getrin7, manifestou-se por meio de
seu presidente Raimundo Nonato Gomes. Na avalia-
ção

do sindicalista, o acidente ocorreu devido a uma
falha na montagem da estrutura que não suportou o
excesso de peso. “A empresa tinha que estar acompa-
nhando
a montagem da estrutura. Tomamos conhecimento
que não havia nenhum tipo de fiscalização por
parte dela”, afirma.
Raimundo Nonato informa ainda que o Sintepav pe-
diu
a interdição da obra à Superintendência Regional
do Trabalho e Emprego. Segundo ele, a entidade não
deixará os trabalhadores retornarem ao trabalho até
que seja concluído laudo que determine as causas do
acidente.
Em nota, o Sindicato da Indústria da Construção Pe-
sado
no Ceará (Sincope/CE) lamentou o ocorrido e
solidarizou-se com os familiares das vítimas. “As
empresas do setor cumprem rigorosamente as leis
inerentes à saúde e à segurança no trabalho, que ga-
rantem
a integridade física dos operários”, diz o texto.
Também em nota, a Construtora Ferreira Guedes, res-
ponsável
pelas obras, lamentou o acidente e disse que
está dando total apoio às vítimas e a seus familiares.
A empresa também informa que colabora de forma
irrestrita com as investigações sobre o acidente.
Campanha
Um convênio firmado entre o Getrin7, o Sindicato da
Indústria da Construção Civil no Ceará e a Federação
das Indústrias do Estado irá permitir a realização
de campanha de conscientização entre os trabalhado-
res
da construção civil. Durante este ano, as entidades
irão promover uma ampla campanha publicitária
como forma de sensibilizar trabalhadores e emprega-
dores
do setor, que acumula um dos maiores índices
de acidentes de trabalho.

26 de fevereiro



7 de abril

Gestão regional do Programa Trabalho Se-
guro visita Companhia Siderúrgica do Pecém
Dando prosseguimento as articulações com segmen-
tos
da sociedade cearense para a conscientização sobre
prevenção de acidentes de trabalho, a gestão regional
do Programa Trabalho Seguro (PTS) visitou, dia 31 
de
março, a Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), no
município de São Gonçalo do Amarante. Além de 
dialogar
com administradores e operários, a comitiva do
Tribunal Regional do Trabalho do Ceará conheceu
a estrutura do complexo responsável por empregar 
atualmente
mais de 2.800 trabalhadores.
Esse efetivo, de acordo com a gerente-geral do Setor
Jurídico da CSP, Daniella Pontes, representa 83%
da mão de obra prevista para o início das operações,
no segundo trimestre deste ano. Ainda há previsão
de mais 1.200 vagas para empregados terceirizados,
além da geração de outros 12 mil empregos indiretos
na região. “Um dos compromissos da companhia
é dar oportunidade para o maior número possível de
profissionais do Ceará”, disse a gerente.
Um dos gestores regionais do PTS, desembargador
Francisco José Gomes, falou sobre as ações do Pro-
grama
criado para combater acidentes de trabalho e
os prejuízos causados pelos acidentes. “Todos perdem
com o acidente de trabalho. Evitá-lo é impedir
que o trabalhador sofra ou morra, que o Estado pague
um custo por isso e que o empregador tenha que arcar
com indenizações por danos morais e materiais”, en-
fatizou
o magistrado.

Para o juiz do trabalho Carlos Alberto Rebonatto, ou-
tro
gestor do PTS, embora as estatísticas apresentem
elevados números de acidentes registrados no Brasil,
o maior objetivo do Programa é alcançar aqueles
trabalhadores que a Lei ainda não alcança e que não
aparecem nas estatísticas oficiais. Como é o caso dos
trabalhadores sem carteira assinada, trabalhadores ru-
rais
e servidores públicos, principalmente das áreas
da saúde e transporte.
Complexo Industrial
Com investimento da ordem de US$ 5,4 bilhões, a
CSP é a primeira usina integrada no Nordeste com
capacidade para produzir três milhões de toneladas
de placas de aço por ano. Construída em uma área de
571 hectares no Complexo Industrial e Portuário do
Pecém, o empreendimento é um dos grandes vetores
do desenvolvimento socioeconômico no Ceará.
A implantação da CSP prevê um impacto no PIB Es-
tadual
de 12% e de 48% no PIB Industrial, a partir da
operação da usina. Com 98,6% de execução total do
projeto, a joint venture é constituída pela brasileira
Vale (50%), a maior mineradora do mundo em miné-
rio
de ferro, e pelas sul-coreanas Dongkuk (30%)
e Posco (20%), 5ª maior siderúrgica do mundo e a
primeira da Coreia.
Também participaram da visita o diretor técnico e de
operações do Grupo M. Dias Branco, Sdney Leite dos
Santos, o professor de sociologia da Universidade Fe-
deral do Ceará, Osmar de Sá Ponte Júnior, além de
assessores dos magistrados.



8 de abril

18 de abril

TRT-CE e Sinduscon-CE firmam parce-
ria para prevenir acidentes de trabalho na 
construção civil
O Tribunal Regional do Trabalho (TRT/CE) em par-
ceria com o Sindicato das Construtoras do Ceará
(Sinduscon-CE), por meio da gestão regional do Pro-
grama Trabalho Seguro (PTS) e do Programa Obra
Segura, lançam na próxima segunda-feira (18/4), às
7h30min, a campanha O Acidente Não Compensa. O
objetivo é reduzir os acidentes de trabalho registrados
na construção civil. O evento acontece no canteiro de
obras do empreendimento Dom Condomínio Parque,
da Construtora Mota Machado.
Para mudar essa realidade, o TRT/CE em parceria
com Sinduscon-CE e mais 40 instituições públicas e
privadas do Estado lançam campanha para conscien-
tizar a sociedade civil, empregadores e trabalhadores.
Dentro da programação de lançamento da campanha,
também haverá uma palestra com o Gerente de Saúde
e Medicina Ocupacional do SESI, Gustavo Nicolai,
abordando os impactos dos acidentes de trabalho e
afastamentos previdenciários. O evento acontece dia
25 de abril, às 17h, no auditório Waldyr Diogo de Si-
queira, na FIEC.
Na ocasião, haverá o lançamento do selo “O acidente
não compensa”, certificação entregue às empresas
que aderirem à campanha, por meio do Programa
Obra Segura.

OBRA SEGURA
Há quase quatro anos, o Sinduscon-CE desenvolve
o Programa Obra Segura, que tem como meta buscar
o índice de zero acidentes de trabalho na construção
civil. O foco do programa é levar as informações
necessárias para a segurança dos trabalhadores,
estimulando ações preventivas voltadas à segurança
nos canteiros de obras. O Obra Segura é um serviço
gratuito para as construtoras associadas ao sindicato.
TRABALHO SEGURO
O programa é uma iniciativa do Tribunal Superior do
Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Tra-
balho, em parceria com diversas instituições públicas
e privadas, com o objetivo de formular e executar
projetos e ações nacionais voltados à prevenção de
acidentes de trabalho.
SERVIÇO:
Lançamento da campanha “O acidente não compen-
sa”
Dia 18 de abril, a partir das 07h30
Canteiro de obras do Dom Condomínio Parque
Endereço: Rua Delmiro Gouveia, 1484 – Meireles
Solenidade:
25 de abril, às 17h.
Auditório Waldyr Diogo de Siqueira, FIEC.
Av. Barão de Studart, 1980 – Aldeota



Trabalho Seguro é tema de audiência no 
Crea-CE
Durante a manhã desta quinta-feira, 14 de abril de
2016, o Conselho Regional de Engenharia e Agro-
nomia do Ceará (Crea-CE) recebeu, em sua sede, o 
desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da
7° Região, Francisco José Gomes da Silva. A reunião
teve como intuito a realização de uma audiência sobre
Trabalho Seguro - Programa Nacional de Prevenção
de Acidente de Trabalho - CNJ (Conselho Nacional
de Justiça) – TST (Tribunal Superior do Trabalho) –
CSJT (Conselho Superior da Justiça do Trabalho).
A audiência contou com a presença do geólogo e 1°
vice-presidente do Crea-CE, João César de Freitas
Pinheiro, do 2° vice-presidente do conselho, Alberto
Leite Barbosa Belchior, dos advogados da autarquia,
Alberto Fernandes, Vinícius Morais e Érica Bezzato
Magalhães, superintendente técnico do Crea-CE, Mo-
desto Cavalcante, e da assessora do desembargador
federal do trabalho, Vladia Portela.
“A interação e integração do Crea-CE com a Justiça
do Trabalho são obrigações sociais, que buscam re-
solver o registro de mortes de dezenas de brasileiros,
todos os dias, nas obras e serviços de engenharia. O
Crea-CE não se furtará de apoiar o programa ‘Tra-
balho Seguro’ e seu princípio de que a prevenção é o
melhor caminho, que nos foi trazido pelo desembar-
gador federal do trabalho Francisco José. Atuaremos
divulgando este programa nos encontros preparató-
rios do Congresso Estadual de Profissionais (CEP) e

no próprio CEP , também levaremos o programa ao
Colégio de Presidentes do Confea, ao plenário deste
conselho federal, e através das entidades de classes,
ao Colégio de Entidades Nacionais (CDEN - Con-
fea)”, expõe João César de Freitas Pinheiro.
No decorrer do encontro, o desembargador Francisco
José Gomes colocou-se à disposição para a realização
de palestras a respeito das orientações sobre seguran-
ça no trabalho, junto ao conselho, e disse fazer por
onde dar visibilidade a essas boas ações. “A vida hu-
mana é mais importante”, ressaltou.
Os presentes, também, discorreram sobre o acidente
ocorrido em 22 de fevereiro, na Av. Raul Barbosa,
onde dois operários morreram e sete ficaram feridos.
O 2° vice-presidente do Crea-CE, Alberto Belchior,
explicou ao desembargador Francisco José o que
ocasionou o acidente e destacou que a segurança no
trabalho é uma das funções principais da engenharia.
Finalizou dizendo: “O maior problema dos acidentes
é a autoconfiança do operário”.
Agradecendo muito e confessando-se estar feliz com
a atenção e acolhimento prestados pela autarquia,
Francisco José Gomes, recebeu das mãos do 1° vice-
presidente do Crea-CE, João César de Freitas Pinhei-
ro, a revista as Academia Cearense de Engenharia
(ACE) e o livro que conta a história dos 80 anos de
atuação do Crea-CE.

18 de abril

18 de abril



18 de abril



19 de abril

21 de abril



Construção civil recebe reforço na luta 
contra acidentes de trabalho
Tida como um dos setores da economia responsáveis
pelos maiores índices de acidentes de trabalho no 
Brasil,
a construção civil recebeu um reforço para conscien-
tizar
trabalhadores e empresários sobre a necessidade
de prevenir acidentes. O Tribunal Regional do
Trabalho do Ceará (TRT/CE), por meio do Programa
Trabalho Seguro, em parceria com o Sindicato das
Construtoras do Ceará (Sinduscon) iniciaram, nesta
segunda-feira (18/4), campanha de conscientização
para a prevenção de acidentes em canteiros de obras.
O lançamento da campanha O Acidente Não Com-
pensa
reuniu cerca de 200 operários, empresários, engenhei-
ros,
sindicalistas e magistrados em obra de um
edifício residencial em Fortaleza.
Em sua mensagem, a ministrado do Tribunal Superior
do Trabalho Maria Helena Mallmann defendeu a par-
ticipação
da sociedade organizada na prevenção de
acidentes de trabalho. “Não podemos continuar com
estes altos índices de acidentes, e para isso precisa-
mos
fazer um trabalho em conjunto com os sindicatos
dos trabalhadores e dos empresários, com a Justiça do
Trabalho e com os demais órgãos voltados para solu-
cionar
ou prevenir litígios”, afirmou a ministra, que
é uma das gestoras nacionais do Programa Trabalho
Seguro.
“Nosso objetivo maior em unir a Justiça do Trabalho 
e
a construção civil é no sentido de salvar vidas”, disse
um dos gestores regionais do Programa Trabalho Se-
guro,

desembargador Francisco José Gomes. Segundo
o magistrado, 48 trabalhadores morrem ou ficam
inválidos todos os dias, no Brasil, devido a acidentes
de trabalho. “Nós queremos com a campanha dimi-
nuir
esses índices. O acidente de trabalho representa
um flagelo social com possibilidades de agravamento
se não forem tomadas medidas proativas”, alertou.
Para o presidente do TRT/CE, desembargador Tarcí-
sio
Lima Verde Júnior, o objetivo final da campanha
é educar os trabalhadores para que zelem pela saúde
e pela própria integridade física. “Por mais que a
empresa forneça os equipamentos de segurança, por
mais que a Justiça do Trabalho alerte, por mais que as
campanhas alertem, vocês são os maiores responsá-
veis
pela própria vida”, ressaltou o magistrado.
A Campanha
Dentro da programação de lançamento da campanha,
também haverá palestra com o Gerente de Saúde e
Medicina Ocupacional do SESI, Gustavo Nicolai,
abordando os impactos dos acidentes de trabalho e
afastamentos previdenciários. O evento acontece no
dia 25 de abril, às 17h, no auditório Waldyr Diogo de
Siqueira, na FIEC. Participarão da solenidade minis-
tros,
desembargadores, representantes dos sindicatos
associados à FIEC e convidados.
A campanha O Acidente Não Compensa prevê reali-
zação
de palestras, visitas a canteiros de obras, distribuição
de material educativo e a veiculação de campanhas
publicitárias em rádio e televisão. Tudo com o
objetivo de sensibilizar trabalhadores e empregadores
do setor.

22 de abril



Por menos acidentes de trabalho
Infelizmente, acidentes de trabalho acontecem fre-
quentemente
no Brasil. Tragicamente, vários trabalhadores
acabam falecendo por conta de algum acidente
em seu ambiente de trabalho.
Por exemplo, no Ceará, Oito operários da construção
civil morreram em decorrência de acidentes de tra-
balho
desde o início do ano no Ceará. O dado é do Sindicato
dos Trabalhadores na Indústria da Construção
Civil (STICRMF). Para combater isso, o sindicato
em parceria com o Tribunal Regional do Trabalho
(TRT-CE) lançaram na manhã dessa segunda-feira
(18), a campanha “O Acidente Não Compensa”.
Com essa campanha as empresas podem solicitar a

visita do Sinduscon que verificará os aspectos que
podem colocar os trabalhador em risco e notificar as
construtoras. Caso contrário, ganharão um selo de se-
gurança.
Os acidentes, em muitos casos, são culpa das cons-
trutoras,
segundo o TRT. O órgão diz que as principais
causas dos acidentes são: negligência das construto-
ras
em não fornecer os equipamentos de segurança e
irregularidades na execução da obra.
Esperamos que esse índice diminua e que o s traba-
lhadores,
realmente, possam trabalhar em segurança.
Que essa campanha se espalhe para o país inteiro.

22 de abril

TRT/CE e Sinduscon-CE lançam selo O 
Acidente Não Compensa
Certificação faz parte da campanha de prevenção de 
acidentes nos canteiros de obras
O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará (TRT/CE),
em parceria com o Sindicato das Construtoras do Ce-
ará
(Sinduscon-CE), por meio da gestão regional do
Programa Trabalho Seguro e do Programa Obra Se-
gura,
lançam o selo “O Acidente Não Compensa”,
como parte de campanha para combater acidentes de
trabalho na construção civil.
O evento será na próxima segunda-feira, 25, às 17h30,
na sede da Federação das Indústrias do Estado do Ce-
ará
(FIEC).
Durante o evento, serão lançadas também cartilhas
educativas, que têm como objetivo conscientizar em-
presários
e operários sobre as medidas de segurança e

saúde para a prevenção de acidentes. As publicações
trazem ainda orientações sobre Normas Regulamen-
tadoras
que regem o ambiente de trabalho na construção
civil.
Na ocasião, também serão apresentadas as palestras
“Como Reduzir Custos das Contribuições Sindicais”
e “Responsabilidade Civil/Criminal em Caso de Aci-
dente
de Trabalho”, ministradas pelo gerente de Saúde
e Medicina Ocupacional do SESI, Gustavo Nicolai
e pelo advogado Rafael Arruda, respectivamente.
Serviço:
Lançamento do selo “O acidente não compensa” e
cartilhas educativas.
Data: 25 de abril (segunda-feira)
Horário: 17h30
Local: Auditório Waldyr Diogo de Siqueira, na FIEC
Endereço: Av. Barão de Studart, 1980 – Aldeota

22 de abril



Sinduscon-CE e TRT-CE lançam selo O 
Acidente Não Compensa
O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará (TRT/CE),
em parceria com o Sindicato das Construtoras do Ce-
ará
(Sinduscon-CE), por meio da gestão regional do
Programa Trabalho Seguro e do Programa Obra Se-
gura,
lançam o selo O Acidente Não Compensa, como
parte de campanha para combater acidentes de traba-
lho
na construção civil. O evento será na próxima
segunda-feira (25/4), às 17h30, na sede da Federação
das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC).
“A certificação será entregue às empresas que aderi-
rem
à campanha, por meio do Programa Obra Segura”,
esclarece o presidente do Sinduscon-CE, André
Montenegro de Holanda. Para ele o Selo é um estí-
mulo
para que os empresários adotem ações preventivas
e também uma forma de contribuir para a melhoria
das condições de trabalho.
Durante o evento, serão lançadas também cartilhas
educativas, que têm como objetivo conscientizar em-
presários
e operários sobre as medidas de segurança e
saúde para a prevenção de acidentes. As publicações
trazem ainda orientações sobre Normas Regulamen-
tadoras
que regem o ambiente de trabalho na construção
civil.
Na ocasião, também serão apresentadas as palestras
“Como Reduzir Custos das Contribuições Sindicais”
e “Responsabilidade Civil/Criminal em Caso de Aci-
dente
de Trabalho”, ministradas pelo gerente de Saúde
e Medicina Ocupacional do SESI, Gustavo Nicolai
e pelo advogado Rafael Arruda, respectivamente.
Participarão da solenidade a vice-governadora e em-
baixadora
da campanha, Izolda Cela; o Gestor Regional
do Programa Trabalho Seguro, desembargador
Francisco José Gomes; o presidente do Sinduscon-
CE, André Montenegro de Holanda; além de repre-
sentantes

dos sindicatos associados à FIEC e convidados.
Campanhas
A campanha O Acidente Não Compensa prevê reali-
zação
de palestras, visitas a canteiros de obras, distribuição
de material educativo e a veiculação de campanhas
publicitárias em rádio e televisão. Tudo com o obje-
tivo
de sensibilizar trabalhadores e empregadores do setor
da construção civil para redução de acidentes.
Já o Programa Obra Segura tem como meta buscar
o índice de zero acidentes de trabalho na construção
civil. O foco do programa é levar as informações
necessárias para a segurança dos trabalhadores, esti-
mulando
ações preventivas voltadas à segurança nos
canteiros de obras.
Perfil dos palestrantes:
Gustavo Nicolai
Médico do Trabalho e Executivo com Ênfase em Li-
derança
de Equipes de Saúde e Segurança, Gestão
de Custos com Saúde e Segurança, Treinamentos de
Equipes sobre SST, FAP/NTEP, eSOCIAL, Medicina
do Trabalho, Sistemas(softwares) de SST e Auditoria
de Saúde e Segurança.
Rafael Arruda
Advogado inscrito sob o número 14.403 na Ordem 
dos
Advogados do Brasil – Secção Ceará; Graduado pela
Universidade Federal do Ceará – UFC em 2000. Pós
Graduado em Processo Civil pela Universidade Fe-
deral
do Ceará – UFC; Coordenador dos Núcleos Criminal
e Tributário; Entidades de Classe: OAB e AJA
(ambas como membro, sem exercer cargo de direção).
Serviço:
Lançamento do selo “O acidente não compensa” e
cartilhas educativas.
Data: 25 de abril (segunda-feira)
Horário: 17h30
Local: Auditório Waldyr Diogo de Siqueira, na FIEC
Endereço: Av. Barão de Studart, 1980 – Aldeota

22 de abril



TRT-CE e Sinduscon-CE firmam parce-
ria para prevenir acidentes de trabalho na 
construção civil
O Tribunal Regional do Trabalho (TRT/CE) em par-
ceria
com o Sindicato das Construtoras do Ceará
(Sinduscon-CE), por meio da gestão regional do Pro-
grama
Trabalho Seguro (PTS) e do Programa Obra
Segura, lançam na próxima segunda-feira (18/4), às
7h30, a campanha O Acidente Não Compensa. O ob-
jetivo
é reduzir os acidentes de trabalho registrados
na construção civil. O evento acontece no canteiro de
obras do empreendimento Dom Condomínio Parque,
da Construtora Mota Machado.
Para mudar essa realidade, o TRT/CE em parceria
com Sinduscon-CE e mais 40 instituições públicas e
privadas do Estado lançam campanha para conscien-
tizar
a sociedade civil, empregadores e trabalhadores.
“Todos perdem com o acidente de trabalho. Evitá-lo é
impedir que o trabalhador sofra ou morra, que o Es-
tado
pague um custo por isso e que o empregador tenha
que arcar com indenizações por danos morais e ma-
teriais”,
ressalta um dos gestores regionais do PTS,
desembargador Francisco José Gomes.
De acordo com o presidente do Sinduscon-CE, André
Montenegro de Holanda, é preciso intervir antes que
aconteça o problema. “A campanha visa mostrar a
proatividade da construção civil, que quer segurança
em suas obras”, enfatiza.
Dentro da programação de lançamento da campanha,
também haverá uma palestra com o Gerente de Saúde
e Medicina Ocupacional do SESI, Gustavo Nicolai,

abordando os impactos dos acidentes de trabalho e
afastamentos previdenciários. O evento acontece dia
25 de abril, às 17h, no auditório Waldyr Diogo de Si-
queira,
na FIEC.
Na ocasião, haverá o lançamento do selo “O acidente
não compensa”, certificação entregue às empresas
que aderirem à campanha, por meio do Programa
Obra Segura. Participarão da solenidade a vice-go-
vernadora
e embaixadora da campanha, Izolda Cela,
ministros, desembargadores, representantes dos sin-
dicatos
associados à FIEC e convidados.
OBRA SEGURA
Há quase quatro anos, o Sinduscon-CE desenvolve o
Programa Obra Segura, que tem como meta buscar
o índice de zero acidentes de trabalho na construção
civil. O foco do programa é levar as informações
necessárias para a segurança dos trabalhadores, esti-
mulando
ações preventivas voltadas à segurança nos
canteiros de obras. O Obra Segura é um serviço gra-
tuito
para as construtoras associadas ao sindicato.
TRABALHO SEGURO
O programa é uma iniciativa do Tribunal Superior do
Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Tra-
balho,
em parceria com diversas instituições públicas e
privadas, com o objetivo de formular e executar pro-
jetos
e ações nacionais voltados à prevenção de acidentes
de trabalho

22 de abril
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27 de abril

Ceará registra média de 36 acidentes de 
trabalho por dia
Dados de 2014 da Previdência Social colocam Estado 
em 3º no ranking do Nordeste e 12º no Nacional
A poucos dias do Dia do Trabalho e do Dia da Segu-
rança
e Saúde no Trabalho (28 de abril), uma estatística
preocupante para o Estado. O Ceará ocupa 3º no
ranking do Nordeste em acidentes de trabalho.
De acordo com o último Anuário Estatístico da Pre-
vidência
Social, com dados de 2014, 13.315 trabalhadores
cearenses sofreram acidentes de trabalho, o que
dá uma média de 36 casos por dia. Os dados apontam
que apenas Bahia e Pernambuco estão a frente do Ce-
ará no ranking.
Desses trabalhadores que sofreram acidentes, 60 fo-
ram
vítimas fatais e 276 ficaram incapacitados de forma
permanente para o trabalho.
“Os acidentes criam um impacto na vida e na família
do trabalhador, na sociedade, na previdência social,
nas empresas e na economia. Além de gerar anual-
mente
milhares de processos com pedidos de indenizações
por dano material e moral”, afirma o desembargador
do Tribunal Regional do Trabalho do
Ceará Francisco José Gomes, um dos gestores regio-
nais
do Programa Trabalho Seguro.
Construção Civil
A construção civil segue como principal setor da eco-
nomia responsável pelo maior número de acidentes
de trabalho. Segundo a Previdência Social, 60 mil tra-
balhadores

sofreram algum tipo de acidente em canteiros
de obra no Brasil em 2014.
No Ceará, não existem estatísticas locais para aciden-
tes
de trabalho relacionados à construção civil. No en-
tanto,
episódio como os desabamentos da varanda do
edifício Versailles (dois operários mortos) e da ponte
da avenida Raul Barbosa (dois operários mortos e três
hospitalizados) demonstram que acidente dessa natu-
reza
são recorrentes no Estado.
No Brasil
Em termos nacionais, o Ceará é o 12º colocado no
Ranking. No Brasil, em 2014, foram registrados 704
mil acidentes de trabalho, com 2.783 trabalhadores
mortos e 13.833 incapacitados permanentemente.
Entre 2013 e 2014, o número de acidentes no Brasil
teve um decréscimo de 2,97%. No Ceará, a redução
foi mais discreta: 2,1%.
Campanhas
No próximo dia 28 de abril, Dia da Segurança e Saúde
no Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho do Ceará
(TRT-CE) pretende realizar ações de prevenção e
combate aos acidentes de trabalho no Estado. Cerca
de 40 instituições públicas e privadas devem partici-
par
do evento.
Estão previstos atos públicos, distribuição de material
educativo, palestras, visitas a canteiros de obras e vei-
culação
de campanhas publicitárias em rádio e televisão.



Ceará é o 3º no ranking de acidentes de tra-
balho no NE, diz Previdência
Em 2014, 13.315 trabalhadores cearenses sofreram 
acidentes de trabalho.
Média de acidentes no estado é de 36 casos por dia.
O Ceará ocupa a terceira posição no ranking de aci-
dentes
de trabalho no Nordeste, ficando atrás apenas
da Bahia e de Pernambuco, de acordo com dados da
Previdência Social. Segundo o Anuário Estatístico da
Previdência Social, com dados de 2014, 13.315 tra-
balhadores
cearenses sofreram acidentes de trabalho,
o que dá uma média de 36 casos por dia. Do total, 60
trabalhadores morreram e 276 ficaram incapacitados
de forma permanente para o trabalho.
“Os acidentes criam um impacto na vida e na família
do trabalhador, na sociedade, na previdência social,
nas empresas e na economia. Além de gerar anual-
mente
milhares de processos com pedidos de indenizações
por dano material e moral”, afirma o desembargador
do Tribunal Regional do Trabalho do
Ceará, Francisco José Gomes. Ele é um dos gestores
regionais do Programa Trabalho Seguro.
O Anuário da Previdência Social mostra que no Brasil
foram registrados 704 mil acidentes de trabalho em
2014, em que 2.783 trabalhadores morreram e 13.833

ficaram incapacitados permanentemente. Comparado
com 2013, o número de acidentes de trabalho no País
teve um decréscimo de 2,97%.
O Ceará não seguiu a mesma tendência. A redução do
número de acidentes no Estado de 2013 para 2014 foi
de apenas 2,1%, índice abaixo da média nacional. Isso
deixa o Ceará na décima segunda posição no ranking
nacional em acidentes dessa natureza.
Construção civil
A construção civil ainda é um dos setores da econo-
mia
responsáveis pelos maiores índices de acidentes
e doenças relacionadas ao trabalho. Cerca de 60 mil
trabalhadores sofreram algum tipo de acidente nos
canteiros de obras, durante o ano de 2014, no Brasil,
segundo a Previdência Social.
No Ceará, não há estatísticas oficiais sobre acidentes 
na
construção civil. Mas acontecimentos recentes, como 
o
desabamento da ponte em obra do canal do Lagamar,
que matou dois operários e feriu outros três, e o caso
do edifício Versailles, no Bairro Meireles, que viti-
mou
mais dois trabalhadores, mostram que o Estado ainda
possui altos índices de acidentes no setor.

28 de abril



Trabalhadores da construção civil protes-
tam na Praça Portugal em homenagem às 
vítimas de acidentes
O Dia Mundial das Vítimas por Acidentes de Traba-
lho faz referência a uma explosão em uma mina no 
estado da Virgínia (EUA), em 28 de abril de 1969, 
quando 78 trabalhadores morreram
Os trabalhadores da construção civil realizaram uma
manifestação em Fortaleza, na manhã desta quintafei-
ra, 28, em homenagem às vítimas de acidentes
de trabalho. O grupo bloqueou o trânsito na avenida
Desembargador Moreira e fez uma caminhada até a
Praça Portugal. O ato celebra o Dia Mundial das Ví-
timas por Acidentes de Trabalho e também reivindica
reajuste salarial de 15%.
Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores
da Indústria da Construção Civil da Região Metro-
politana de Fortaleza (STICCRMF), Laércio Cleiton,
trabalhadores de várias regiões da capital participa-
ram da manifestação. “A gente juntou o útil ao agra-
dável. É uma homenagem às vítimas e também pela 
nossa campanha salarial”, frisa.
O Dia Mundial das Vítimas por Acidentes de Traba-
lhofaz referência a uma explosão em uma mina no
estado da Virgínia (EUA), em 28 de abril de 1969,
quando 78 trabalhadores morreram.
O Sindicato das Construtoras do Ceará (Sinduscon-

CE) oferece reajuste de 8% e disse, em nota, que está
aberto ao diálogo com os trabalhadores, mas o reajus-
te pedido está “fora da realidade econômica do País”.
Sobre os acidentes de trabalho, o Sinduscon defende
que o número está caindo. ‘’As empresas associadas
seguem a legislação de segurança e saúde existente,
com mais de 28 normas regulamentadoras, além das
certificações de qualidade”.
Além disso, o Sinduscon-CE destacou ações preventi-
vas e programas desenvolvidos, tais como: Programa
Qualidade de Vida realiza oficinas gratuitas nas
obras; o Programa Obra Segura, com aplicação de
“check list” e elaboração de relatório com sugestões
de melhorias; e a campanha “O acidente não compen-
sa”, em parceria com o Tribunal Regional do Trabalho
(TRT-CE), que traz palestras e visitas nas obras para
sensibilizar trabalhadores e empregadores do setor.
Entre janeiro e setembro de 2015, quase vinte casos
de doenças ou acidentes do trabalho foram registrados
diariamente no Ceará, conforme dados da Superinten-
dência Regional do Trabalho e Emprego no Ceará
(SRTE-CE). As construtoras foram as empresas que
mais receberam autos de infração em 2015: 1.066 delas 
foram notificadas (37,74% do total de 11 categorias).

Mais de 704 mil pessoas sofreram acidentes 
de trabalho em 2014
O Estado ocupa a 3ª posição no ranking de acidentes
de trabalho no Nordeste, ficando atrás apenas da
Bahia e de Pernambuco. “Dados como esses demons-
tram que precisamos aprofundar o debate com a socie-
dade - trabalhadores, empregadores e governo - sobre
os novos aspectos e desafios do mundo do trabalho, e
sobre o impacto que as relações de trabalho e os pro-
cessos produtivos geram sobre a saúde das pessoas”.
Desse total, 60 trabalhadores morreram e 276 ficaram
incapacitados de forma permanente para o trabalho.
Constatou-se que em Goiás 96% das vítimas de aci-
dentes do trabalho com morte neste período foram
homens, de 21 a 30 anos de idade, baixa escolaridade
e com pouco tempo na função em que ocorreu o aci-
dente. O número em 2014 foi 3% inferior aos 725,6
mil acidentes em 2013, mas a ligeira queda aponta
que ainda é preciso ampliar os esforços para reverter
o quadro. Em 2014 - último dado disponível - foram

704,1 mil, sendo 2.783 mil óbitos e 251,5 mil afasta-
mentos por mais de 15 dias. A construção civil ainda
é um dos setores da economia responsáveis pelos
maiores índices de acidentes e doenças relacionadas
ao trabalho. Cerca de 60 mil trabalhadores sofreram
algum tipo de acidente nos canteiros de obras, durante
o ano de 2014, no Brasil, segundo a Previdência So-
cial.
Limeira teve 662 acidentes de trajeto de ida ou
volta do trabalho em 2015, quase dois casos por dia.
No dia 28 de abril, o Tribunal Regional do Trabalho
do Ceará e mais 40 instituições públicas e privadas,
responsáveis por combater acidentes de trabalho no
Estado, irão realizar várias atividades para marcar a
data. Estão previstos atos públicos, distribuição de
material educativo, palestras, visitas a canteiros de
obras e veiculação de campanhas publicitárias em rá-
dio e televisão.

28 de abril

28 de abril



TRT/CE reúne especialistas para debater 
trabalho rural na Serra da Ibiapaba
O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará, em par-
ceira
com mais 40 instituições públicas e privadas, vai
realizar no próximo dia 29 deste mês, o 3º Seminário
Regional Trabalho Seguro no Ambiente Rural, em
Guaraciaba do Norte, na Serra da Ibiapaba. O evento
deve reunir cerca de 600 participantes, entre traba-
lhadores
rurais, sindicalistas, produtores e estudantes,
para debater formas de prevenção de acidentes e do-
enças
do trabalho no campo. O evento acontece no
auditório do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Guaraciaba do Norte (Av.12 de Maio, 329, Centro).
As vagas são limitadas à lotação do auditório, que
comporta 600 pessoas. Os participantes receberão
certificado com 8 horas/aula.
Segundo o juiz do trabalho e um dos gestores regio-
nais
Programa Trabalho Seguro Carlos Alberto Rebonatto,
o encontro também pretende sensibilizar empresas e
agricultores quanto ao uso racional de agrotóxicos.
“A utilização indiscriminada de praguicidas naquela
região do Estado tem efeito devastador na saúde dos
trabalhadores rurais”, informa.
A manipulação de agrotóxicos será tema de palestra

com o professor de ecotoxicologia dos agrotóxicos e
saúde ocupacional da Universidade Estadual Paulista,
Joaquim Gonçalves Machado Neto. Ele irá falar sobre
os aspectos da prevenção e controle de acidentes no
trabalho com agrotóxicos. A Associação do Comércio
Agropecuário de Ibiapaba também fará uma exposi-
ção
sobre defensivos agrícolas.
Guaraciaba do Norte e os demais municípios que
compõem a chapada da Ibiapaba têm a economia ba-
seada
na agricultura, principalmente a horticultura de
tomate repolho e assemelhados. Mas a região também
destaca-se nacionalmente no segmento da floricultu-
ra,
posicionando o Ceará como um dos maiores produ-
tores
e exportadores de flores do País.
Além da questão do agrotóxico, temas como seguran-
ça
em equipamentos e máquinas agrícolas, agricultura
familiar e a proteção previdenciária dos trabalhadores
rurais também serão debatidos por magistrados, pro-
fessores,
advogados e profissionais da área de saúde e
segurança do trabalho.

16 de junho

Trabalho Rural na Ibiapaba - Debate: O TRT-CE realiza, amanhã, o 3º Seminário Regional Trabalho
Seguro no Ambiente Rural, em Guaraciaba do Norte

28 de junho



Gestores do Programa Trabalho Seguro no 
Ceará ministram palestras para entidades 
classistas
Os gestores regionais do Programa Trabalho Seguro
(PTS), o desembargador Francisco José Gomes e o
juiz do trabalho Carlos Alberto Rebonatto, proferiram
palestras voltadas para profissionais da construção
civil. Nos encontros, os magistrados focaram temas
relacionados à prevenção de acidentes e doenças do
trabalho, além da responsabilidade cível e criminal a
que estão sujeitos os empregadores do setor.
As primeiras palestras dos magistrados aconteceram 
durante
o Seminário de Saúde e Segurança no Trabalho no
dia 25 de junho. O evento foi promovido pelo Sindi-
cato
dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil.
No diálogo com os participantes, os gestores do PTS
alertaram para a importância de os trabalhadores
manterem-se informados acerca dos seus direitos,
ressaltando que o bem maior de toda instituição, em-
presa
ou entidade é o seu capital humano. Os magistrados
também mostraram estatísticas sobre acidentes
de trabalho e apresentaram as principais ações desen-
volvidas

pelo Programa no Ceará.
Já no dia 2 de julho, o juiz do trabalho Carlos Alberto
Rebonatto participou da 9ª edição do Congresso Es-
tadual
de Profissionais do Ceará, promovido pelo Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
(Crea-CE).
O magistrado discorreu sobre o tema Trabalho Seguro
na Construção Civil, chamando a atenção para
eventuais responsabilidades advindas de acidentes
ocorridos no ambiente de trabalho. “Quem autorizou
o trabalhador a fazer aquela função, sem estar quali-
ficado,
sem estar preparado e sem estar protegido é
corresponsável pelo acidente”, alertou Rebonatto.
Segundo o juiz do trabalho, os engenheiros estão cada
vez mais interessados em saber sobre a responsabili-
dade
cível e criminal decorrente dos acidentes de trabalho.
A construção civil é dos setores da economia
responsáveis pelos maiores índices de acidentes de
trabalho, de acordo a Previdência Social.

12 de julho

9 de novembro

Abertas as inscrições para o curso de Ca-
pacitação em Perícia Judicial
Estão abertas as inscrições para o curso de Capaci-
tação em Perícia Judicial que acontece na Casa da 
Indústria, no dia 18 de novembro, a partir das 8h30. 
Promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho do 
Ceará em parceria com a Federação das Indústrias do 
Estado do Ceará (Fiec) e Serviço Social da Indústria, 
o treinamento é voltada para magistrados, médicos, 
peritos, engenheiros, técnicos de segurança, profissio-
nais de recursos humanos e demais áreas correlatas.
A formação abordará temas como a segurança jurídica 
a partir do laudo pericial, atuação jurisdicional e perí-
cia judicial, além de perícia judicial em medicina do 
trabalho e em engenharia da segurança do trabalho.
As palestras de abertura serão proferidas pelos gesto-
res regionais do Programa Trabalho Seguro da Justiça 
do Trabalho, desembargador Francisco José Gomes 

da Silva e o juiz do trabalho Carlos Alberto Rebonat-
to.
As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até 
o dia 16 de novembro. São somente 60 vagas. Des-
sas, 20 são destinadas a magistrados e a servidores da 
Justiça do Trabalho do Ceará, 10 a integrantes do Pro-
grama Trabalho Seguro e as demais (30 vagas) para 
trabalhadores ligados à Fiec. Os participantes recebe-
rão certificados após o término do evento.
Clique aqui para inscrever-se.
Veja a programação.
Serviço
Curso de Capacitação em Perícia Judicial
Data: 18 de novembro de 2016
Local: Casa da Indústria (Av. Barão de Studart, 1980, 
aldeota).



23 de novembro





TRT/CE recebe prêmio por campanha con-
tra acidentes de trabalho
O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará será um
dos homenageados na 15ª edição do Prêmio da Cons-
trução,
na categoria Responsabilidade Social, pela
campanha “O acidente não compensa”, promovida
em parceria com Sindicato da Indústria da Construção
Civil do Ceará (Sinduscon-CE). A solenidade,
que acontecerá no La Maison Dunas nesta sexta-feira
(25/11), às 21h, reconhece o mérito de construtoras,
instituições, empresários e profissionais que se des-
tacaram
ao longo do ano no setor da construção civil.
Para um dos gestores regionais do Programa Trabalho
Seguro (PTS), desembargador Francisco José Gomes
da Silva, o prêmio representa um reconhecimento aos
esforços que a Justiça do Trabalho vêm empreenden-
do
em prol da preservação de vidas e da dignidade
das pessoas. “É um estímulo para que prossigamos
na defesa do direito fundamental a um meio ambiente
de trabalho cada vez mais saudável e seguro”, disse o
magistrado.
A campanha vencedora foi lançada pelo TRT/CE por
meio da gestão regional do PTS com o apoio do Pro-
grama
Obra Segura, do Sinduscon, no início de 2016.
A iniciativa tinha o objetivo reduzir os acidentes de
trabalho registrados na construção civil, no Estado.

A campanha “O acidente não compensa” teve seu pri-
meiro lançamento em um canteiro de obras de Forta-
leza, no dia 18 de abril. Na ocasião, cerca de 200 ope-
rários assistiram a peças teatrais, receberam brindes
e dialogaram com magistrados e construtores sobre
prevenção de acidentes.
A gestão regional do PTS também fez lançamento da
campanha na Federação das Indústrias do Estado Ce-
ará.
Empresários, técnicos em segurança do trabalho
e sindicalistas assistiram a palestras e debateram pro-
postas
para a prevenção de acidentes de trabalho no
Estado. A campanha seguiu durante o ano com pales-
tras,
visitas a obras, distribuição de material educativo
e veiculação de campanhas publicitárias em rádio
e televisão.
Programa Trabalho Seguro
O Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de
Trabalho é uma iniciativa do Conselho Superior da
Justiça do Trabalho e do Tribunal Superior do Traba-
lho.
A inciativa tem por objetivo a realização de medidas
direcionadas à prevenção de acidentes de trabalho
e ao fortalecimento da Política Nacional de Segurança
e Saúde no Trabalho. No Ceará, o Programa agrega
mais de 40 instituições públicas e privadas.

1º de dezembro



Jornal O Povo promove campanha de com-
bate a acidentes de trabalho em parceria 
com o TRT/CE
Evitar acidentes de trabalho é um desafio constante
e uma responsabilidade de todos. O Tribunal Regio-
nal
do Trabalho do Ceará e o Sindicato da Construção
Civil do Ceará (Sinduscon- CE), preocupados com a
quantidade de acidentes de trabalho envolvendo tra-
balhadores
da construção civil, promovem, em parceria
com o jornal O Povo, a campanha O Acidente Não
Compensa.
A iniciativa pretende sensibilizar a sociedade sobre os
riscos de acidentes de trabalho, principalmente em 
canteiros
de obras, além de divulgar boas práticas em segurança
e saúde no trabalho. São também objetivos da
campanha potencializar as iniciativas já implementa-
das
e buscar novas propostas para reduzir os acidentes.
O Ceará é o terceiro estado com o maior número de
ocorrências no Nordeste, com 13,3 mil acidentes so-
mados
em 2014, de acordo com dados da Previdência
Social. O Estado fica atrás apenas da Bahia e de Per-
nambuco.
No ranking nacional, o Ceará ocupa a 12ª
posição em acidentes de trabalho.
Entre as ações da campanha, estão sendo publicados
cadernos especiais, veiculados às quartas-feiras no O
POVO e no site especial.opovo.com.br/oacidentena-
ocompensa.

Também será realizado, no dia 12 de dezembro,
o Fórum Estadual de Saúde e Segurança no
Trabalho, que traz painéis de discussões e apresenta-
ções
de cases com as melhores práticas sobre o tema.
O ministro do Tribunal Superior do Trabalho Cláudio
Mascarenhas Brandão e a presidente da Associação
Nacional de Medicina do Trabalho, Márcia Bandini,
são alguns dos palestrantes confirmados. Também
participam do evento os gestores regionais do Progra-
ma
Trabalho Seguro, o desembargador Francisco José
Gomes e o juiz do trabalho Carlos Alberto Rebonatto.
O fórum tem como tema “Prevenção: responsabilida-
de
de todos” e aconteceno auditório do TRT/CE,
das 8h às 18h. A programação completa e a ficha de
inscrição (gratuita) para participar do fórum estão dis-
poníveis
na página especial.opovo.com.br/oacidentenaocom-
pensa.
O Acidente Não Compensa
A campanha O Acidente Não Compensa integra as
ações do Programa Trabalho Seguro, desenvolvido
pela Justiça do Trabalho em parceria com o Sindus-
com-
CE. Lançada em abril deste ano, a iniciativa
pretende estimular medidas preventivas para reduzir
a quantidade de acidentes de trabalho e estimular as
boas práticas.

8 de dezembro

SEGURANÇA
O POVO lança último caderno do especial 
‘’O Acidente Não Compensa’’
O último caderno especial do projeto “O Acidente 
Não Compensa” será veiculado pelo O POVO nesta 
quartafeira, 14. A série tem o objetivo de conscienti-
zar a sociedade sobre os riscos e sensibilizar os diver-
sos setores em relação às boas práticas em segurança 
e saúde no trabalho. O conteúdo está disponível no 
site especial.opovo.com.br/oacidentenaocompensa.
Além do material, será realizado nesta segunda-feira, 
12, o Fórum Estadual de Saúde e Segurança no Tra-
balho, no auditório do Tribunal Regional do Trabalho 
do Ceará (TRT/CE), das 8 horas às 18 horas. As ins-
crições (gratuitas) estão esgotadas no site, mas haverá

inscrição no local, de acordo com a disponibilidade
de lugar no auditório.
A campanha ‘’O Acidente Não Compensa’’ integra o 
Programa Trabalho Seguro, desenvolvido nacional-
mente pela Justiça do Trabalho junto a empresários e 
trabalhadores da construção civil, com a proposta de 
estimular medidas preventivas, como o uso de equi-
pamentos de proteção individual, treinamentos sobre 
procedimentos seguros, acompanhamento e certifica-
ção das boas práticas.
SERVIÇO
Fórum Estadual de Saúde e Segurança no Trabalho, 
dia 12/12, no auditório do Tribunal Regional do Tra-
balho do Ceará (TRT/CE) – RuaVicente Leite, 1281, 
anexo 2, 4º andar, Aldeota, Fortaleza-CE

12 de dezembro
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Jornal O Povo e TRT/CE promovem o Fó-
rum Estadual de Saúde e Segurança no 
Trabalho, nesta segunda-feira (12)
Evitar acidentes de trabalho é um desafio constante 
e uma
responsabilidade de todos. Preocupados com a quan-
tidade
de acidentes de trabalho envolvendo trabalhadores 
cearenses,
o grupo de comunicação O Povo, o Tribunal Regional
do Trabalho do Ceará, além de sindicatos patronais e
de empregados promovem a campanha O Acidente 
Não
Compensa. Para marcar a ação, acontece nesta segun-
dafeira
(12/12), o Fórum Estadual de Saúde e Segurança no
Trabalho, no auditório do TRT/CE.
A iniciativa pretende sensibilizar a sociedade sobre 
os riscos
de acidentes de trabalho, principalmente em canteiros 
de
obras, além de divulgar boas práticas em segurança 
e saúde
no trabalho. São também objetivos da campanha po-
tencializar
as iniciativas já implementadas e buscar novas pro-
postas
para reduzir os acidentes.
O Ceará é o terceiro estado com o maior número de 
ocorrências
no Nordeste, com 13,3 mil acidentes somados em 
2014,
de acordo com dados da Previdência Social. O Estado 
fica
atrás apenas da Bahia e de Pernambuco. No ranking 
nacional,
o Ceará ocupa a 12ª posição em acidentes de trabalho.
Entre as ações da campanha, estão sendo publicados 
cadernos
especiais, veiculados às quartas-feiras no O POVO e 
no site
especial.opovo.com.br/oacidentenaocompensa.
O Fórum Estadual de Saúde e Segurança no Trabalho 
traz
painéis de discussões e apresentações de cases com 
as melhores

práticas sobre o tema. O ministro do Tribunal Supe-
rior
do Trabalho Cláudio Mascarenhas Brandão e a pre-
sidente
da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, 
Márcia
Bandini, são alguns dos palestrantes confirmados. 
Também
participam do evento um dos gestores regionais do 
Programa
Trabalho Seguro, o desembargador Francisco José 
Gomes, e
o desembargador Emmanuel Teófilo Furtado.
O evento tem como tema “Prevenção: responsabili-
dade de
todos” e acontece no auditório do TRT/CE, das 8h às 
18h. A
programação completa está disponível na página es-
pecial.
opovo.com.br/oacidentenaocompensa.
Patrocinadores: No Ceará, a campanha é realizada 
pelo O
POVO, com patrocínio do Sindicato da Construção 
Civil
do Ceará (Sinduscon-CE), Sindicato do Comércio 
Varejista
de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindi-
postos),
Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros
do Estado do Ceará (Sindiônibus), Sindicato das
Indústrias da Construção Pesada do Ceará (Sincope-
CE),
M. Dias Branco e 3Corações,
Apoiadores: O projeto é apoiado pela Associação 
Brasileira
de Recursos Humanos (ABRH-CE), Tribunal Regio-
nal
do Trabalho do Ceará, Grupo Interinstitucional do 
Programa
Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho
no Ceará (Getrin 7), Programa Nacional de Preven-
ção de
Acidentes de Trabalho.
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Desafios e oportunidades em saúde e segu-
rança no trabalho são debatidos por espe-
cialistas no TRT/CE
Preocupados com a quantidade de acidentes de tra-
balho
envolvendo trabalhadores cearenses, o Grupo
de Comunicação O Povo e o Sindicato da Construção
Civil do Ceará (Sinduscon-CE), em parceria com a
Justiça do Trabalho do Ceará, realizaram, nesta se-
gunda-
feira (12/12), o Fórum Estadual de Saúde e
Segurança no Trabalho, no auditório do TRT/CE, em
Fortaleza. Para um público de cerca de 250 pessoas,
especialistas locais e nacionais debateram sobre os
desafios e as oportunidades para o tema na atualidade.
A presidente do TRT/CE, desembargadora Maria José
Girão, abriu o Fórum dando boas vindas aos partici-
pantes
e convidados, destacando a importância da
iniciativa privada em promover um evento em prol da
segurança do trabalhador.
No decorrer do Fórum, foram apresentados quatro
painéis de discussão e cinco cases com melhores prá-
ticas
sobre o assunto. O primeiro painel do dia foi
aberto pelo desembargador do TRT/CE Francisco
José Gomes da Silva. Gestor regional do Programa
Trabalho Seguro no Ceará, o magistrado chamou a
atenção para a gravidade da situação dos acidentes de
trabalho no país. “No Brasil, morrem ou ficam inca-
pacitados
para o trabalho mais pessoas por ano do que
o número de vítimas de qualquer país em guerra no
mundo”, afirmou.
Segundo o desembargador, embora os números de
acidentes e doenças de trabalho no país sejam alar-
mantes,
eles ainda são piores na realidade, pois existe
muita subnotificação. “Os dados oficiais contabilizam
somente os acidentes de trabalhadores registrados,
deixando de notificar doenças e acidentes com pro-
fissionais
autônomos ou informais”, alertou.
Em sua palestra, o ministro do Tribunal Superior do
Trabalho Cláudio Brandão ressaltou o tema do even-
to,
“Prevenção: responsabilidade de todos”. Conforme o
magistrado, a obrigação de prevenir os acidentes de
trabalho deve ser dividida entre os três atores sociais
envolvidos nessa relação. “Ao empregador cabe pla-
nejar

a segurança no trabalho e fornecer e fiscalizar o
uso dos equipamentos de proteção individual (EPIs);
ao empregado cabe usar os EPIs e cumprir as demais
normas de segurança, além de fiscalizar os outros co-
legas;
e ao Estado cabe promover políticas públicas e
campanhas de conscientização”, afirmou.
O ministro considera lamentável que acidentes de tra-
balho
continuem a ocorrer, uma vez que são previsíveis.
“A mudança da nossa realidade só virá quando
ocorrer uma sensibilização social, por meio de uma
cultura coletiva de prevenção”, avalia.
O desembargador do TRT/CE Emmanuel Furtado
também participou do evento como painelista. Ao pa-
lestrar
sobre os aspectos jurídicos em saúde e segurança
do trabalho, o magistrado destacou a importância
da Emenda Constitucional nº 45, de 2004, porque
trouxe para a Justiça do Trabalho o julgamento das
causas em que ocorre acidente de trabalho. “A Justiça
do Trabalho deve ser formada por juízes mais sensí-
veis,
com o olhar voltado para o social, para o povo e
para o trabalho”, finalizou o magistrado.
O Acidente Não Compensa - Com esse tema, o pro-
jeto
desenvolvido pelo Grupo de Comunicação O Povo
tem parceria com o Programa Trabalho Seguro, de-
senvolvido
nacionalmente pela Justiça do Trabalho,
junto a empresários e trabalhadores. O objetivo é
estimular medidas preventivas, como o uso de equi-
pamentos
de proteção individual, treinamentos sobre
procedimentos seguros, acompanhamento e certifica-
ção
das boas práticas.
O quarto e último caderno especial da campanha “O
Acidente Não Compensa” será veiculado pelo jornal
O Povo nesta quarta-feira (14/12). A série tem o ob-
jetivo
de conscientizar a sociedade sobre os riscos e
sensibilizar os diversos setores em relação às boas
práticas em segurança e saúde no trabalho. O conte-
údo
também está disponível no site especial.opovo.
com.br/oacidentenaocompensa.
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Desafios e oportunidades em saúde e segu-
rança no trabalho são debatidos por espe-
cialistas no TRT/CE
Preocupados com a quantidade de acidentes de tra-
balho
envolvendo trabalhadores cearenses, o Grupo de Co-
municação
O Povo e o Sindicato da Construção Civil do Ceará
(Sinduscon-CE), em parceria com a Justiça do Tra-
balho do
Ceará, realizaram, nesta segunda-feira (12/12), o Fó-
rum
Estadual de Saúde e Segurança no Trabalho, no au-
ditório
do TRT/CE, em Fortaleza. Para um público de cerca 
de 250
pessoas, especialistas locais e nacionais debateram 
sobre os
desafios e as oportunidades para o tema na atualidade.
A presidente do TRT/CE, desembargadora Maria José 
Girão,
abriu o Fórum dando boas vindas aos participantes e 
convidados,
destacando a importância da iniciativa privada em
promover um evento em prol da segurança do traba-
lhador.
No decorrer do Fórum, foram apresentados quatro 
painéis
de discussão e cinco cases com melhores práticas
sobre o assunto. O primeiro painel do dia foi aberto
pelo desembargador do TRT/CE Francisco José Go-
mes
da Silva. Gestor regional do Programa Trabalho
Seguro no Ceará, o magistrado chamou a atenção para
a gravidade da situação dos acidentes de trabalho no
país. “No Brasil, morrem ou ficam incapacitados para
o trabalho mais pessoas por ano do que o número de 
vítimas
de qualquer país em guerra no mundo”, afirmou.
Segundo o desembargador, embora os números de
acidentes e doenças de trabalho no país sejam alar-
mantes,
eles ainda são piores na realidade, pois existe
muita subnotificação. “Os dados oficiais contabilizam
somente os acidentes de trabalhadores registrados,
deixando de notificar doenças e acidentes com profis-
sionais autônomos ou informais”, alertou.
Em sua palestra, o ministro do Tribunal Superior do
Trabalho Cláudio Brandão ressaltou o tema do even-
to,
“Prevenção: responsabilidade de todos”. Conforme o

magistrado, a obrigação de prevenir os acidentes de
trabalho deve ser dividida entre os três atores sociais
envolvidos nessa relação. “Ao empregador cabe pla-
nejar
a segurança no trabalho e fornecer e fiscalizar o
uso dos equipamentos de proteção individual (EPIs);
ao empregado cabe usar os EPIs e cumprir as demais
normas de segurança, além de fiscalizar os outros co-
legas;
e ao Estado cabe promover políticas públicas e
campanhas de conscientização”, afirmou.
O ministro considera lamentável que acidentes de tra-
balho
continuem a ocorrer, uma vez que são previsíveis.
“A mudança da nossa realidade só virá quando
ocorrer uma sensibilização social, por meio de uma
cultura coletiva de prevenção”, avalia.
O desembargador do TRT/CE Emmanuel Furtado
também participou do evento como painelista. Ao pa-
lestrar
sobre os aspectos jurídicos em saúde e segurança
do trabalho, o magistrado destacou a importância
da Emenda Constitucional nº 45, de 2004, porque
trouxe para a Justiça do Trabalho o julgamento das
causas em que ocorre acidente de trabalho. “A Justiça
do Trabalho deve ser formada por juízes mais sensí-
veis,
com o olhar voltado para o social, para o povo e
para o trabalho”, finalizou o magistrado.
O Acidente Não Compensa - Com esse tema, o pro-
jeto
desenvolvido pelo Grupo de Comunicação O Povo 
tem
parceria com o Programa Trabalho Seguro, desenvol-
vido
nacionalmente pela Justiça do Trabalho, junto a em-
presários
e trabalhadores. O objetivo é estimular medidas
preventivas, como o uso de equipamentos de proteção
individual, treinamentos sobre procedimentos segu-
ros, acompanhamento e certificação das boas práticas.
O quarto e último caderno especial da campanha “O 
Acidente
Não Compensa” será veiculado pelo jornal O Povo
nesta quarta-feira (14/12). A série tem o objetivo de 
conscientizar
a sociedade sobre os riscos e sensibilizar os diversos
setores em relação às boas práticas em segurança e
saúde no trabalho. O conteúdo também está disponí-
vel no site especial.opovo.com.br/oacidentenaocom-
pensa.


