
CLIPPING Pnpat – impressos e online  
De outubro de 2012 até agosto de 2013 

 

 
Online 
22/11/12 

Ações de segurança no trabalho debatidas em Fortaleza 
Com o tema “Avançando na Intersetorialidade para a 
Prevenção dos Acidentes de Trabalho”, o I Seminário 
sobre Saúde, Trabalho e Previdência Social vem 
reforçar a articulação intersetorial das ações de 
prevenção dos acidentes de trabalho no Ceará. 
O evento, iniciado ontem, acontece até hoje, das 8 horas 
às 17 horas, no Hotel Mareiro (Avenida Beira Mar, 2380 
– Meireles). Ele é realizado pelo Centro Estadual de 
Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest/CE), da 
Secretaria da Saúde do Estado, Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) e Tribunal Regional do Trabalho 
7ª Região (TRT7), reunindo 150 participantes. 
O Anuário Estatístico da Previdência Social 2011 
registra 12.256 acidentes de trabalho no Ceará no ano 
passado, variação reduzida em relação aos 12.270 de 
2010. No Brasil foram 711.164 acidentes de trabalho em 
2011 e 709.474 no ano anterior. Segundo dados oficiais, 
o Brasil é o quarto colocado mundial em número de 
acidentes fatais do trabalho. De acordo com o governo, é 
registrada, no País, cerca de uma morte a cada 3,5 horas 
de jornada diária e são gastos mais de R$ 14 bilhões, por 
ano, com acidentes de trabalho. 
AÇÕES 
Esse quadro levou o Governo Federal a instituir, em 
novembro de 2011, a Política Nacional de Segurança e 
Saúde no Trabalho (PNSST). As ações da política 
constam do Plano Nacional de Segurança e Saúde no 
Trabalho, lançado em abril deste ano, e executado pela 
União, estados e municípios. Foram definidas tarefas de 
curto, médio e longo prazo, além de um conjunto de 
ações de caráter permanente. 
 

 

22/11/12 
Seminário debate a prevenção dos acidentes de trabalho 
O I Seminário sobre Saúde, Trabalho e Previdência 
Social vai reforçar a articulação intersetorial das ações 
de prevenção dos acidentes de trabalho no Ceará. Com o 
tema “Avançando na Intersetorialidade para a 



Prevenção dos Acidentes de Trabalho”, o seminário 
realizado pelo Centro Estadual de Referência em Saúde 
do Trabalhador (Cerest/CE), da Secretaria da Saúde do 
Estado, Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e 
Tribunal Regional do Trabalho 7ª Região (TRT7) 
reunirá 150 participantes na quinta e sexta-feira, 22 e 23 
de novembro, das 8 às 17 horas, no Hotel Mareiro, 
Avenida Beira Mar, 2380, Meireles. 
O Anuário Estatístico da Previdência Social 2011 
registra 12.256 acidentes de trabalho no Ceará no ano 
passado, variação reduzida em relação aos 12.270 de 
2010. No Brasil foram 711.164 acidentes de trabalho em 
2011 e 709.474 no ano anterior. Segundo dados oficiais, 
o Brasil é o quarto colocado mundial em número de 
acidentes fatais do trabalho. De acordo com o governo, é 
registrada, no país, cerca de uma morte a cada 3,5 horas 
de jornada diária e são gastos mais de R$ 14 bilhões por 
ano com acidentes de trabalho. 
Esse quadro levou o Governo Federal a instituir, em 
novembro de 2011, a Política Nacional de Segurança e 
Saúde no Trabalho (PNSST). As ações da política 
constam do Plano Nacional de Segurança e Saúde no 
Trabalho, lançado em abril deste ano e executado pela 
União, estados e municípios. Entre os objetivos do 
plano estão a harmonização da legislação trabalhista, 
sanitária e previdenciária relacionadas à saúde e 
segurança do trabalho; a integração das ações 
governamentais para o setor; a adoção de medidas 
especiais para atividades com alto risco de doença e 
acidentes e a criação de uma agenda integrada de 
estudos em saúde e segurança do trabalho. Foram 
definidas tarefas de curto, médio e longo prazo, além de 
um conjunto de ações de caráter permanente. 
No âmbito da saúde, em conjunto com as secretarias 
estaduais e municipais, o Ministério da Saúde define 
normas, parâmetros e indicadores para o 
acompanhamento das ações de saúde do trabalhador a 
serem desenvolvidas no SUS. 
 

 

27/11/12 
Prevenção de acidentes é tema de seminário em Fortaleza 
O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (Ceará), 
a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, o Centro 
Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador e o 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realizaram, 
nesta quinta (22/11) e sexta-feira (23/11,) o 1º 
Seminário Saúde, Trabalho e Previdência Social. O 
objetivo do encontro era debater ações intersetoriais 



para prevenir e reduzir o número de acidentes de 
trabalho no Ceará. 
O seminário integra o conjunto de ações regionais 
realizadas pelo Programa Trabalho Seguro, vencedor do 
prêmio Innovare neste ano. Entre os palestrantes 
estavam dois especialistas: pelo Ministério da 
Previdência Social, falou o doutor em ciências da saúde 
pela Universidade de Brasília Paulo Rogério de 
Oliveira; pela Justiça do Trabalho, falou o 
desembargador de Minas Gerais Sebastião Geraldo de 
Oliveira. 
As instituições que participam do seminário têm como 
desafio desenvolver ações coordenadas que consigam 
rever um cenário alarmante. De 2006 a 2009, os 
acidentes de trabalho no Ceará cresceram 103%, 
segundo o Ministério da Previdência Social. Foram 
5.965 acidentes de trabalho em 2006 e 12.135 em 2010. 
Aconstrução civil é um dos ramos de atividade que mais 
preocupam pelo grande número de acidentes. De cada 
100 deles, pelo menos seis envolvem pedreiros, 
serventes e outros trabalhadores de canteiros de obras. 
Em primeiro lugar aparecem operadores de robôs e 
condutores de equipamento de cargas, que são 10 de 
cada 100 vítimas de acidentes laborais. 
Metas 
O Programa Trabalho Seguro no Ceará congregou 
várias iniciativas. A primeira delas foi a criação de um 
Comitê Interinstitucional para tratar do tema. A 
segunda, a realização de um grande ato público para os 
operários das obras do Estádio Governador Plácido 
Castelo (Castelão). Em 17 de agosto, mais de 1.500 
operários participaram de ação educativa sobre o 
assunto. 
Outra ação foi a inclusão de conteúdos e material 
didático relacionados ao tema prevenção de acidentes 
nas ações do programa Trabalho, Justiça e Cidadania, 
realizado com cerca de 3.000 alunos de escolas públicas 
profissionalizantes de Fortaleza. 
 
 

 
 

18/12/12 
Workshop avalia metas do Programa Trabalho Seguro no Ceará 
O Grupo Interinstitucional do Programa Nacional de 
Prevenção de Acidentes de Trabalho do Tribunal 
Regional do Trabalho da 7ª Região (CE) promove na 
próxima terça-feira (18/12), a partir das 8h, o 1º 
Workshop do Programa Trabalho Seguro no Ceará. O 



encontro acontece no Hotel Praia Centro, em Fortaleza, 
e tem como objetivo avaliar as ações realizadas durante 
o ano e estabelecer novas metas para 2013. 
De acordo com um dos gestores regionais do Programa 
de Prevenção de Acidentes de Trabalho, juiz Carlos 
Alberto Rebonatto, o Ceará é citado como exemplo 
nacional no cumprimento das ações do Programa 
Trabalho Seguro. "Estamos cumprindo todas as metas 
estipuladas pelo Programa. A primeira foi a criação do 
próprio grupo interinstitucional", afirmou. 
Outra meta cumprida em 2012 foi a realização de ato 
público para operários da construção civil. Em agosto, 
juízes, atletas, artistas e outras autoridades foram às 
obras do estádio Plácido Aderaldo Castelo (Castelão) 
falar com 1.500 operários sobre prevenção de riscos no 
ambiente de trabalho e adoção de medidas para 
prevenção de acidentes. 
Iniciativas também implementadas foram a doação de 
material didático sobre acidentes de trabalho para 
alunos de escolas públicas e a realização de evento 
científico. Em novembro, o Getrin 7 promoveu 1º 
Seminário Saúde, Trabalho e Previdência Social. 
Na programação do workshop também está prevista 
uma palestra sobre Direito Ambiental do Trabalho, com 
o Procurador Regional do Trabalho Raimundo Simão de 
Melo. O evento se encerra com o Grupo definindo 
estratégias para o cumprimento de cinco novas metas do 
Programa Trabalho Seguro. 
O Grupo Interinstitucional do Programa Nacional de 
Prevenção de Acidentes de Trabalho é formado pelo 
Tribunal Regional do Trabalho do Ceará, pelos 
Ministérios da Saúde, do Trabalho e Emprego, da 
Previdência Social, pela Advocacia Geral da União e 
outras 20 instituições públicas e privadas. Tem como 
objetivos a promoção da saúde do trabalhador e a 
prevenção de acidentes de trabalho no Ceará. 
 

 

18/12/12 
1º Workshop do Programa Trabalho Seguro no Ceará 
O evento acontece no Hotel Praia Centro, em Fortaleza, a partir das 8 horas de hoje, 18 de 
dezembro, e objetiva 
avaliar as ações de 2013 realizadas pelo Grupo Interinstitucional do Programa Nacional de 
Prevenção de Acidentes 
de Trabalho (Getrin 7). O juiz Carlos Alberto Rebonatto é um dos gestores regionais. 
 



 

09/01/13 
Programa Trabalho Seguro realizou 13 atos públicos em 2012 
O Programa Trabalho Seguro tomou impulso em 2012 com a 
realização de 13 atos públicos em grandes obras de infraestrutura 
e em 10 dos 12 estádios em que serão disputados 
jogos da Copa do Mundo de futebol de 2014. Os eventos, 
realizados sempre em parceria com os Tribunais Regionais 
do Trabalho, têm como objetivo chamar a atenção da 
sociedade para a importância de adotar medidas de saúde e 
segurança no trabalho para prevenção de acidentes. 
Em ato público realizado na obra do Maracanã, o presidente 
do Tribunal Superior do Trabalho (TST), João Oreste 
Dalazen, destacou que, dos cerca de 200 mil processos 
julgados pelo TSTem 2011, grande parte estava relacionada 
a acidentes de trabalho. O evento contou com a presença dos 
ex-jogadores Ronaldo Nazário e Bebeto, que também 
falaram aos operários sobre a importância da prevenção 
contra acidentes. 
Na Arena Corinthians, palco de abertura da Copa do Mundo 
de 2014, cerca de 1,4 mil trabalhadores participaram do ato 
público, em que foram distribuídas cartilhas e folhetos com 
orientações sobre procedimentos preventivos para evitar 
acidentes. Na ocasião, um operário foi escolhido para 
receber das mãos do presidente do TST e do tri-campeão do 
mundo Rivelino uma cartilha com instruções sobre 
segurança e saúde para trabalhadores da indústria da 
construção, um exemplar de revista em quadrinhos sobre 
prevenção de acidentes de trabalho e uma camisa da seleção 
brasileira de futebol. 
Depois de uma série de eventos em obras de construção e 
reforma de estádios – além de Rio e São Paulo, foram 
visitadas obras em Manaus (AM), Porto Alegre (RS), Recife 
(PE), Fortaleza (CE), Salvador (BA), Brasília (DF), Belo 
Horizonte (MG), Cuiabá (MT) e Natal (RN) -, foi realizado 
ato público do Programa Trabalho Seguro no canteiro de 
obras da hidrelétrica de Santo Antônio (RO), com a presença 
de mais de 13 mil trabalhadores. Foram distribuídos kits com 
material sobre prevenção de acidentes e direito dos 
trabalhadores. 
Também no âmbito do Programa Trabalho Seguro, foi 
assinado acordo de cooperação com a Itaipu Binacional 
segundo o qual a empresa fará levantamento de dados de 
acidentes do trabalho na usina. As informações serão 
incluídas em um banco de dados nacional com o objetivo de 
analisar as ocorrências mais comuns em cada setor da 
indústria e subsidiar estudo das formas de prevenção. 
Também deverá ser criado um comitê interinstitucional na 
região para planejar, propor e promover práticas de 
prevenção de acidentes, bem como de fortalecimento da 
política nacional de segurança do trabalho. 
A programação de 2012 foi voltada, prioritariamente, para a 
construção civil, por ser a atividade econômica com o maior 
número absoluto de acidentes de trabalho. O objetivo 



principal do programa é contribuir para a diminuição do 
número de acidentes de trabalho em todos os setores da 
atividade econômica. Segundo o Anuário Estatístico da 
Previdência Social, em 2011 - dados mais recentes 
disponíveis - foram registrados 711.164 acidentes de 
trabalho. 
 
 

 
 

23/01/13 
TRT/CE investe em ações para divulgar trabalho seguro ao 
trabalhador cearense 
O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará (TRT/CE) 
iniciou nesta semana três ações com o objetivo de 
ampliar o acesso dos cidadãos cearenses a informações 
relativas à prevenção de acidentes de trabalho. Desde 
segunda-feira (21/1), o programa veiculado 
diariamente pelo Tribunal na programação da rádio O 
Povo/ CBN (FM 95.5) alerta os ouvintes sobre cuidados 
com a saúde do trabalhador. Outra ação foi realizada 
nesta terça-feira (22/1), durante sessão do Tribunal 
Pleno, quando desembargadores receberam exemplares 
da revista Proteção, especializada em segurança do 
trabalho. 
Também foi criada, dentro da biblioteca da instituição, 
uma seção especializada em publicações que tratem do 
tema trabalho seguro. Todas as ações integram o 
programa de atividades do TRT/CE no âmbito do 
Programa Trabalho Seguro, iniciativa do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST), executada em parceria 
com os tribunais regionais do trabalho e instituições 
públicas e privadas. 
O Minuto do Trabalho é transmitido de segunda a sextafeira, 
entre as 7h e 11h, no intervalo da programação da 
rádio O Povo/ CBN. Foram gravadas dez edições sobre 
temas como comunicação de acidentes de trabalho, 
direitos do acidentado e responsabilidade pela 
fiscalização de equipamentos de segurança. Nelas, o 
desembargador José Antonio Parente, gestor nacional 
do Programa Trabalho Seguro, esclarece de maneira 
didática e objetiva as principais dúvidas dos 
trabalhadores. 
Já a revista Proteção será enviada mensalmente a todos 
os juízes do trabalho do Ceará com o objetivo de mantêlos 
sempre atualizados sobre informações relacionadas 
à saúde e à segurança do trabalho. 
“A Administração do TRT/CE está empenhada em 
garantir a boa execução do Programa Trabalho Seguro 
no Ceará”, destacou durante sessão do Tribunal Pleno 



realizada nesta terça-feira (22/1) a presidente do 
Tribunal, desembargadora Roseli Alencar. Durante a 
sessão o desembargador Tarcísio Lima Verde Junior, 
gestor regional do Programa Trabalho Seguro, 
distribuiu aos outros magistrados um DVD com o 
portifólio das ações já realizadas pelo Programa no 
Ceará. 
 

 

23/01/13 
TRT/CE investe em ações para divulgar trabalho seguro ao 
trabalhador cearense 
O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará (TRT/CE) iniciou nesta semana três ações com o 
objetivo de ampliar o 
acesso dos cidadãos cearenses a informações relativas à prevenção de acidentes de trabalho. Desde 
segunda-feira 
(21/1), o programa veiculado diariamente pelo Tribunal na programação da rádio O Povo/ CBN 
(FM 95.5) alerta os 
ouvintes sobre cuidados com a saúde do trabalhador. Outra ação foi realizada nesta terça-feira 
(22/1), durante 
sessão do Tribunal Pleno, quando desembargadores receberam exemplares da revista Proteção, 
especializada em 
segurança do trabalho.(...) 
 
 

 
 
18/03/13 

TRT/CE organiza Semana de Prevenção de Acidente 
O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará (TRT/CE) 
inicia preparativos da Semana de Prevenção de 
Acidentes, que será realizada no período de 22 a 26 de 
abril. A iniciativa faz parte do Programa Trabalho 
Seguro, que tem como objetivo diminuir o número de 
acidentes de trabalho registrados no Brasil. 
Atualmente, cerca de 30 instituições públicas já 
aderiram ao Programa. A Semana de Prevenção de 
Acidentes tem como meta orientar trabalhadores de 
segmentos econômicos (portuários, saúde, estudantes 
de cursos profissionalizantes) sobre saúde e prevenção 
de acidentes. 
No ano passado, o Programa Trabalho Seguro realizou 
um grande ato público para os operários das obras do 
Estádio Governador Plácido Castelo (Castelão). No dia 
17 de agosto, mais de 1.500 operários participaram de 
uma ação educativa sobre o assunto. Outra ação 



realizada foi um seminário para debater ações 
intersetoriais para prevenir e reduzir o número de 
acidentes de trabalho no Ceará. 
 

 
7/4/13 

 

 

 
 

 
8/4/13 

Ceará terá semana de prevenção de acidentes de trabalho entre 22 
e 26 abril 
Vinte e duas instituições públicas e privadas realizam 
entre os dias 22 a 26 de abril a 1ª Semana Cearense de 
Prevenção de Acidentes de Trabalho. Juízes, médicos, 
enfermeiros, parlamentares, sindicalistas, empresários, 
advogados e outros profissionais visitam portuários, 
profissionais de saúde e estudantes para falar sobre o 
tema saúde do trabalhador. A Semana integra o 
Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de 
Trabalho (Pnpat), articulado no Estado pelo Tribunal 
Regional do Trabalho do Ceará (TRT/CE). 
“Se no ano passado o foco da campanha era a construção 
civil, este ano vamos abranger outros segmentos 



econômicos, sobretudo trabalhadores da área de 
transporte”, explica o juiz do Trabalho Carlos Alberto 
Rebonatto, um dos responsáveis pela organização da 
Semana e gestor regional do Pnpat. O lançamento da 
Semana Cearense de Prevenção de Acidentes de 
Trabalho será realizado na quinta-feira (18/4), no 
plenário da Assembleia Legislativa. 
De acordo os dados mais recentes do Ministério da 
Previdência Social, ocorreram 711.164 acidentes de 
trabalho no Brasil em 2011. De cada 100 acidentes, 15 
acontecem nos deslocamentos entre o trabalho e a 
residência. No Ceará a incidência de acidentes de trajeto 
é ainda maior. Dos 12.256 acidentes de trabalho 
contabilizados pela Previdência Social no Estado, 
aproximadamente 20% (2.276) ocorreram no percurso 
entre casa e local de trabalho. 
Entre as atividades a serem realizadas durante a semana 
está apresentação à Assembleia Legislativa, no dia 24 de 
abril, de projeto de lei que dispõe sobre a criação de 
programa de capacitação para operadores de máquinas 
agrícolas como tratores, roçadeiras e colheitadeiras. No 
mesmo dia haverá uma audiência pública sobre o tema 
com apresentação de pesquisa realizada pelo professor 
da Universidade Federal do Ceará Leonardo Monteiro. 
No dia 23 de abril haverá uma visita, às 9h, aos 
portuários do Pécem. No dia 25 de abril, às 8h, será a vez 
dos trabalhadores do Porto do Mucuripe receberem a 
visita da equipe de profissionais do grupo de 
instituições que integram o Pnpat no Ceará. Também 
recebem a visita da caravana do Pnpat os funcionários 
do Hospital do Coração de Messejana, no dia 22 de 
abril. 
Por fim, haverá o encerramento da Semana no dia 26 de 
abril com um ato público na Praça José de Alencar em 
memória das vítimas de acidentes de trabalho. Em 2011, 
os acidentes no trabalho mataram 2.884 pessoas. 
Destes, 52 no Ceará. Durante o ato, os profissionais das 
instituições que participam da 1ª Semana Cearense de 
Prevenção de Acidentes de Trabalho oferecerão 
serviços nas áreas jurídica e de saúde à população. 
Programa: O Pnpat é uma iniciativa do Tribunal 
Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça 
do Trabalho, em parceria com diversas instituições 
públicas e privadas, com o objetivo de contribuir para a 
diminuição do número de acidentes de trabalho 
registrados no Brasil nos últimos anos. 
No Ceará, durante o ano passado, o Programa realizou 
um grande ato público para os operários das obras do 
Estádio Governador Plácido Castelo (Castelão). Em 17 
de agosto, mais de 1.500 operários participaram de ação 
educativa sobre o assunto. Outra ação realizada foi um 
seminário com o objetivo de debater ações intersetoriais 



para prevenir e reduzir o número de acidentes de 
trabalho no Ceará. É possível acompanhar as ações 
r e a l i z a d a s p e l o P n p a t p e l o s i t e 
www.trt7.jus.br/trabalhoseguro. 
 

 
08/4/13 

Ceará terá semana de prevenção de acidentes de trabalho entre 22 
e 26 abril 
Vinte e duas instituições públicas e privadas realizam entre os dias 22 a 26 de abril a 1ª Semana 
Cearense de 
Prevenção de Acidentes de Trabalho. Juízes, médicos, enfermeiros, parlamentares, sindicalistas, 
empresários, 
advogados e outros profissionais visitam portuários, profissionais de saúde e estudantes para falar 
sobre o tema 
saúde do trabalhador. A Semana integra o Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de 
Trabalho (Pnpat), 
articulado no Estado pelo Tribunal Regional do Trabalho do Ceará (TRT/CE). 
 

 
8/4/13 

Ceará terá semana de prevenção de acidentes de trabalho entre 22 
e 26 abril 
Vinte e duas instituições públicas e privadas realizam entre os dias 22 a 26 de abril a 1ª Semana 
Cearense de 
Prevenção de Acidentes de Trabalho. Juízes, médicos, enfermeiros, parlamentares, sindicalistas, 
empresários, 
advogados e outros profissionais visitam portuários, profissionais de saúde e estudantes para falar 
sobre o tema 
saúde do trabalhador. A Semana integra o Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de 
Trabalho (Pnpat), 
articulado no Estado pelo Tribunal Regional do Trabalho do Ceará (TRT/CE). 
 

 
8/4/13 

TRT/CE realiza a Semana Cearense de Prevenção de Acidentes de 
Trabalho 
Acampanha neste ano acontece entre os dias 22 e 26 de abril, com o foco nos trabalhadores da área 
de transporte, 
explica o juiz do Trabalho Carlos Alberto Rebonatto, um dos responsáveis pela organização da 
Semana e gestor 



regional Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Pnpat) 
Também participam da mobilização, juízes, médicos, enfermeiros, parlamentares, sindicalistas, 
empresários, 
advogados e outros profissionais que visitam portuários, profissionais de saúde e estudantes para 
falar sobre o tema 
saúde do trabalhador. 
No encerramento da semana, marcado para o dia 26 de abril, acontece o ato público na Praça José 
de Alencar, para 
lembrar as vítimas de acidentes de trabalho. 
 

 
9/4/13 
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12/4/13 

TRT7 organiza semana de prevenção de acidentes de trabalho 
Vinte e duas instituições públicas e privadas realizam 
entre os dias 22 a 26 de abril a 1ª Semana Cearense de 
Prevenção de Acidentes de Trabalho. Juízes, médicos, 
enfermeiros, parlamentares, sindicalistas, empresários, 
advogados e outros profissionais visitam portuários, 
profissionais de saúde e estudantes para falar sobre o 
tema saúde do trabalhador. A Semana integra o 
Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de 
Trabalho (Pnpat), articulado no Estado pelo Tribunal 
Regional do Trabalho do Ceará (TRT/CE). 
“Se no ano passado o foco da campanha era a 
construção civil, este ano vamos abranger outros 
segmentos econômicos, sobretudo trabalhadores da 
área de transporte”, explica o juiz do Trabalho Carlos 
Alberto Rebonatto, um dos responsáveis pela 
organização da Semana e gestor regional do Pnpat. O 
lançamento da Semana Cearense de Prevenção de 
Acidentes de Trabalho será realizado na quinta-feira 
(18/4), no plenário da Assembleia Legislativa. 
De acordo os dados mais recentes do Ministério da 
Previdência Social, ocorreram 711.164 acidentes de 
trabalho no Brasil em 2011. De cada 100 acidentes, 15 
acontecem nos deslocamentos entre o trabalho e a 
residência. No Ceará a incidência de acidentes de trajeto 
é ainda maior. Dos 12.256 acidentes de trabalho 
contabilizados pela Previdência Social no Estado, 
aproximadamente 20% (2.276) ocorreram no percurso 
entre casa e local de trabalho. 
Entre as atividades a serem realizadas durante a semana 
está apresentação à Assembleia Legislativa, no dia 24 
de abril, de projeto de lei que dispõe sobre a criação de 
programa de capacitação para operadores de máquinas 
agrícolas como tratores, roçadeiras e colheitadeiras. No 
mesmo dia haverá uma audiência pública sobre o tema 
com apresentação de pesquisa realizada pelo professor 
da Universidade Federal do Ceará Leonardo Monteiro. 
No dia 23 de abril haverá uma visita, às 9h, aos 
portuários do Pécem. No dia 25 de abril, às 8h, será a vez 
dos trabalhadores do Porto do Mucuripe receberem a 
visita da equipe de profissionais do grupo de instituições 
que integram o Pnpat no Ceará. Também recebem a 
visita da caravana do Pnpat os funcionários do Hospital 
do Coração de Messejana, no dia 22 de abril. 
Por fim, haverá o encerramento da Semana no dia 26 de 
abril com um ato público na Praça José de Alencar em 
memória das vítimas de acidentes de trabalho. Em 2011, 



os acidentes no trabalho mataram 2.884 pessoas. Destes, 
52 no Ceará. Durante o ato, os profissionais das 
instituições que participam da 1ª Semana Cearense de 
Prevenção de Acidentes de Trabalho oferecerão 
serviços nas áreas jurídica e de saúde à população. 
Programa 
O Pnpat é uma iniciativa do Tribunal Superior do 
Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, 
em parceria com diversas instituições públicas e 
privadas, com o objetivo de contribuir para a diminuição 
do número de acidentes de trabalho registrados no Brasil 
nos últimos anos. 
No Ceará, durante o ano passado, o Programa realizou 
um grande ato público para os operários das obras do 
Estádio Governador Plácido Castelo (Castelão). Em 17 
de agosto, mais de 1.500 operários participaram de ação 
educativa sobre o assunto. Outra ação realizada foi um 
seminário com o objetivo de debater ações intersetoriais 
para prevenir e reduzir o número de acidentes de 
trabalho no Ceará. É possível acompanhar as ações 
r e a l i z a d a s p e l o P np a t  p e l o s i t e www.trt7.jus.br/trabalhoseguro. 
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16/4/13 

Lançamento de Semana de Prevenção de Acidentes será nesta 
quinta-feira (18/4), às 15h 
Tudo pronto para o lançamento da 1ª Semana Cearense 
de Prevenção de Acidentes de Trabalho nesta quintafeira 
(18/4), às 15h, na Assembleia Legislativa do 
Estado do Ceará. Vinte e duas instituições públicas e 
privadas se reuniram na sexta-feira (12/4) para definir os 
últimos detalhes do evento destinado aos trabalhadores 
da iniciativa pública e privada e que tem como o objetivo 
contribuir para a diminuição do número de acidentes de 
trabalho no Ceará. 
A Semana terá programação até o dia 26 de abril e 
integra o Programa Nacional de Prevenção de Acidentes 
de Trabalho (Pnpat), articulado no Estado pelo Tribunal 
Regional do Trabalho do Ceará (TRT/CE). Entre as 
instituições que estarão no evento de abertura estão, por 
exemplo, representantes da Secretaria de Saúde do 
Estado do Ceará, Superintendência Regional do 
Trabalho e Emprego, Ministério Público do Trabalho e 
Instituto Nacional do Seguro Social. 
No dia 24 de abril será realizada uma audiência pública, 
também na Assembleia Legislativa, sobre acidentes do 
trabalho envolvendo máquinas agrícolas como tratores, 
roçadeiras e colheitadeiras. Em 23 de abril haverá uma 
visita, às 9h, aos portuários do Pecém. No dia 25 de 
abril, às 8h, será a vez dos trabalhadores do Porto do 



Mucuripe receberem a visita da equipe de profissionais 
do grupo de instituições que integram o Pnpat no Ceará. 
Também participam da 1ª Semana Cearense de 
Prevenção de Acidentes de Trabalho os funcionários do 
Hospital do Coração de Messejana, no dia 22 de abril. 
Por fim, haverá o encerramento da Semana no dia 26 de 
abril com um ato público na Praça José de Alencar em 
memória das vítimas de acidentes de trabalho. É 
possível acompanhar as ações realizadas pelo Pnpat 
pelo site www.trt7.jus.br/trabalhoseguro. 
Números: De acordo os dados mais recentes do 
Ministério da Previdência Social, ocorreram 711.164 
acidentes de trabalho no Brasil em 2011. De cada 100 
acidentes, 15 acontecem nos deslocamentos entre o 
trabalho e a residência. No Ceará a incidência de 
acidentes de trajeto é ainda maior. Dos 12.256 acidentes 
de trabalho contabilizados pela Previdência Social no 
Estado, aproximadamente 20% (2.276) ocorreram no 
percurso entre casa e local de trabalho. 
 

 
16/4/13 
Lançamento de Semana de Prevenção de Acidentes será nesta 
quinta-feira (18/4), às 15h 
Tudo pronto para o lançamento da 1ª Semana Cearense de Prevenção de Acidentes de Trabalho 
nesta quinta-feira 
(18/4), às 15h, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Vinte e duas instituições públicas e 
privadas se 
reuniram na sexta-feira (12/4) para definir os últimos detalhes do evento destinado aos 
trabalhadores da iniciativa 
pública e privada e que tem como o objetivo contribuir para a diminuição do número de acidentes 
de trabalho no 
Ceará.(...) 
 

 
16/4/13 
TRT do Ceará promoverá a I Semana Cearense de Prevenção de 
Acidente de Trabalho 
Tudo pronto para o lançamento da 1ª Semana Cearense de Prevenção de Acidentes de Trabalho. 
Será nesta quintafeira, 
às 15 horas, na Assembleia Legislativa. Vinte e duas instituições públicas e privadas participarão do 
evento, 
como informa o desembargador federal Antonio José Parente. Aprogramação vai se estender até o 
dia 26 próximo. 



 

 
16/4/13 
Prevenção de Acidentes - Tudo preparado para o lançamento da primeira Semana Cearense de 
Prevenção de 
Acidentes de Trabalho nesta quinta-feira, às 15 horas, na Assembleia Legislativa do Estado do 
Ceará. Vinte e duas 
instituições públicas e privadas se reuniram, na última sexta-feira, para definir os detalhes finais do 
evento, que é 
destinado aos trabalhadores da iniciativa pública e privada e que tem como objetivo prioritário 
contribuir para a 
diminuição do número de acidentes de trabalho no Ceará. 
 

 
17/4/13 
Seduc incluirá prevenção de acidentes de trabalho nas escolas 
profissionalizantes 
Asecretária estadual da Educação, Izolda Cela, firmou 
convênio com o Tribunal Regional do Trabalho, da 7ª 
Região, garantindo a inclusão de noções de saúde e 
segurança no trabalho na grade das 59 escolas 
profissionalizantes do Estado. 
Atendeu a um pleito do desembargador federal José 
Antônio Parente, que está coordenando a I Semana de 
Combate e Prevenção de Acidentes do Trabalho, que o 
TRT-7 lançará quinta-feira, durante audiência pública 
na Assembleia Legislativa. 
O ato da secretária chega como um gesto concreto e 
importante para reforçar a necessidade de se prevenir 
sempre contra acidentes no trabalho que, em matéria de 
Ceará, registra maiores casos nos ramos da construção 
civil e área do transporte. 
 

 
17/4/13 
Segurança no trabalho deve se tornar disciplina obrigatória em 91 
escolas no Ceará 
A segurança no trabalho deve se tornar disciplina 
obrigatória para os alunos que frequentam as 91 escolas 
públicas profissionalizantes estaduais cearenses. A 
novidade foi debatida nessa segunda-feira (15/4) em 



reunião entre a secretária de educação do Estado do 
Ceará, Izolda Cela, e os coordenadores regionais do 
Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de 
Trabalho (Pnpat), desembargador Tarcísio Lima Verde 
Júnior e o juiz do trabalho Carlos Alberto Rebonatto. 
Aproximadamente 13 mil estudantes de 74 municípios 
diferentes devem se beneficiar da ação. Eles 
frequentam os 53 cursos profissionalizantes oferecidos 
na rede estadual de educação profissional e tecnológica. 
“Essa medida representa uma ação substantiva para 
reduzirmos o número de acidentes de trabalho no nosso 
Ceará”, afirma o desembargador Tarcísio Lima Verde 
Júnior. 
Cada aluno terá pelo menos 20 horas de aula sobre 
segurança no trabalho durante o segundo ano do ensino 
profissionalizante. 
Para concretizar a inclusão da segurança no trabalho no 
currículo das escolas profissionalizantes, a Secretaria 
da Educação do Estado do Ceará (Seduc) e o Tribunal 
Regional do Trabalho do Ceará (TRT/CE) devem firmar 
um termo de compromisso nos próximos dias. O 
documento está sendo analisado pelo setor jurídico da 
Seduc. 
Números: De acordo os dados mais recentes do 
Ministério da Previdência Social, ocorreram 711.164 
acidentes de trabalho no Brasil em 2011. No mesmo 
período, os acidentes no trabalho mataram 2.884 
pessoas. Destes, 52 no Ceará. 
Para enfrentar esse grave problema, foi criado um grupo 
interinstitucional (Getrin 7) com o objetivo de 
desenvolver ações para diminuir o número de acidentes 
no âmbito do Pnpat. Além do TRT/CE, outras 21 
instituições públicas e privadas participam do Getrin 7. 
 

 
17/04/13 

Segurança no trabalho deve se tornar disciplina obrigatória em 91 
escolas no Ceará 
Asegurança no trabalho deve se tornar disciplina obrigatória para os alunos que frequentam as 91 
escolas públicas 
profissionalizantes estaduais cearenses. A novidade foi debatida nessa segunda-feira (15/4) em 
reunião entre a 
secretária de educação do Estado do Ceará, Izolda Cela, e os coordenadores regionais do Programa 
Nacional de 
Prevenção de Acidentes de Trabalho (Pnpat), desembargador Tarcísio Lima Verde Júnior e o juiz 
do trabalho Carlos 
Alberto Rebonatto. (...) 
 
 
 



 
 
18/4/13 
1ª Semana Cearense de Prevenção de Acidentes de Trabalho 
O juiz do trabalho Carlos Alberto Rebonatto concedeu entrevista hoje pela manhã a três emissoras 
de TV para 
divulgar a programação do evento promovido pelo Getrin7 e coordenado pelo TRT/CE. As 
entrevistas foram ao ar 
ao vivo nos programas Bom Dia Ceará (TV Verdes Mares), Primeiro Expediente (TV Assembleia) 
e a terceira foi 
gravada para o Diário da Manhã (TVDiário) e exibida ainda durante a manhã. 
 

 

18/4/13 
TRT/CE lança na AL Semana de Prevenção de Acidentes de 
Trabalho nesta quinta 
AAssembleia Legislativa realiza, na tarde desta quintafeira 
(18/04), a partir das 15h, sessão solene de abertura 
oficial da I Semana Cearense de Prevenção de 
Acidentes de Trabalho. A solenidade, que acontece no 
Plenário 13 de Maio, foi requerida pela deputada Eliane 
Novais (PSB), atendendo à solicitação do Tribunal 
Regional do Trabalho do Ceará (TRT/CE). 
A Semana integra o Programa Nacional de Prevenção 
de Acidentes de Trabalho (Pnpat), articulado no Estado 
pelo TRT/CE. Segundo o desembargador José Antonio 
Parente da Silva, gestor nacional do Pnpat, 22 
instituições públicas e privadas participarão do evento, 
cuja programação se estende até o próximo dia 26 de abril. 
De acordo com dados do Ministério da Previdência 
Social, ocorreram, em 2011, 711.164 acidentes de 
trabalho no Brasil e, de cada 100 acidentes, 15 
aconteceram no deslocamento entre o trabalho e a 
residência. No Ceará, a incidência de acidentes no 
trajeto é ainda maior. Dos 12.256 acidentes de trabalho 
contabilizados pela Previdência Social no Estado, 
aproximadamente 20% ocorreram no percurso entre 
casa e local de trabalho. 



 
18/4/13 

TRT/CE lança a Semana de Prevenção de Acidentes de Trabalho, 
que começa na próxima semana 
Acampanha será lançada amanhã, dia 18 de abril. Aprogramação se inicia na segunda-feira 22. 
Termina com um 
ato público na Praça José de Alencar, para lembrar as vítimas de acidentes de trabalho, no dia 26. 
Neste ano, o foco é 
para os trabalhadores da área de transporte, explica o juiz do Trabalho Carlos Alberto Rebonatto, 
um dos 
responsáveis pela organização da Semana e gestor regional Programa Nacional de Prevenção de 
Acidentes de 
Trabalho (Pnpat). Participam da mobilização, juízes, médicos, enfermeiros, parlamentares, 
sindicalistas, 
empresários, advogados e outros profissionais que visitam portuários, profissionais de saúde e 
estudantes para falar 
sobre o tema saúde do trabalhador. 
 

 
18/4/13 

Semana cearense de prevenção de acidentes de trabalho é tema do 
De Fato e de Direito desta quarta-feira (17/4) 
Vinte e duas instituições públicas e privadas realizarão 
uma série de eventos destinados aos trabalhadores da 
iniciativa pública e privada com o objetivo contribuir 
para a diminuição do número de acidentes de trabalho 
no Ceará. O lançamento da 1ª Semana Cearense de 
Prevenção de Acidentes de Trabalho será nesta quintafeira 
(18/4), às 15h, na Assembleia Legislativa do 
Estado do Ceará. 
Para falar sobre as ações que serão implementadas 
durantes a Semana, o programa De Fato e De Direito 
entrevista os gestores regionais do Programa Nacional 
de Prevenção de Acidentes de Trabalho, desembargador 
Tarcísio Lima Verde e o juiz do trabalho Carlos Alberto Rebonatto. 
O programa será exibido nesta quarta-feira, às 19h30, 
na TV Ceará (canal 5), com reapresentação no sábado, às 17h. 
O De Fato e De Direito é uma realização do TRT/CE e 
da TVCeará (TVC). O programa está no ar há três anos e 
tem como objetivo explicar à população os fatos de que 
trata a Justiça do Trabalho. Os telespectadores podem 
enviar perguntas e sugerir temas pelo e-mail 
defatoededireito@trt7.jus.br ou pelo telefone 
(85)3388-9426. 



 
18/4/13 
TRT/CE lança na AL Semana de Prevenção de Acidentes de 
Trabalho nesta quinta 
AAssembleia Legislativa realiza, na tarde desta quinta-feira (18/04), a partir das 15h, sessão solene 
de abertura 
oficial da I Semana Cearense de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Asolenidade, que acontece 
no Plenário 13 de 
Maio, foi requerida pela deputada Eliane Novais (PSB), atendendo à solicitação do Tribunal 
Regional do Trabalho 
do Ceará (TRT/CE).(...) 
 

Semana cearense de prevenção de acidentes de trabalho é tema do 
De Fato e de Direito desta quarta-feira (17/4) 
Vinte e duas instituições públicas e privadas realizarão uma série de eventos destinados aos 
trabalhadores da 
iniciativa pública e privada com o objetivo contribuir para a diminuição do número de acidentes de 
trabalho no 
Ceará. O lançamento da 1ª Semana Cearense de Prevenção de Acidentes de Trabalho será nesta 
quinta-feira (18/4), 
às 15h, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.(...) 
 

 
19/4/13 

I Semana de Prevenção de Acidentes de Trabalho é aberta na 
Assembleia 
Foi aberta na tarde desta quinta-feira (18/04), na 
Assembleia legislativa, a I Semana Cearense de 
Prevenção de Acidentes de Trabalho. Adeputada Eliane 
Novais (PSB), presidente da Comissão de Direitos 
Humanos e propositora da solenidade, destacou que o 
Ceará ocupa o 13° lugar em acidentes de trabalho no 
País. “É preciso melhorar esses dados”, frisou. 
A parlamentar ressaltou a importância da Semana 
Cearense de Prevenção de Acidentes de Trabalho para a 
sociedade. “Esse evento de suma importância está 
sendo organizado por várias instituições públicas e 
privadas e envolvendo profissionais para promover a 
segurança e a saúde do trabalhador”, disse. 
O vice-prefeito de Fortaleza, Gaudêncio Lucena, 
parabenizou a iniciativa. “Em nome da Prefeitura de 
Fortaleza, digo que defendemos a capacitação dos 
funcionários, a prevenção dos acidentes de trabalho e 
reconhecemos a importância desse debate”, afirmou. 
O secretário de Saúde do Estado, Arruda Bastos, 



destacou que muitos acidentes de trabalho com mortes 
acontecem no Brasil. “Um acidente de trabalho 
acontece a cada três horas e meia no País, é um dado 
alarmante. É preciso iniciativas preventivas, como a 
Semana de Prevenção de Acidentes, envolvendo 
trabalhador, empresa e sociedade para enfrentarmos 
esse problema”, defendeu. 
O vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho, 
desembargador Francisco Tarcísio, frisou que os 
acidentes de trabalho podem deixar sequelas graves. 
“Milhares de trabalhadores morrem por causa de 
acidentes no trabalho e a Semana de Prevenção de 
Acidentes representa uma oportunidade para o 
enfrentamento dessas questões e para que os 
trabalhadores saibam prevenir os acidentes”, salientou. 
Durante a solenidade foi assinado o termo de adesão de 
novas entidades ao Grupo de Trabalho Interinstitucional 
do Programa Nacional de Trabalho Seguro da 7° Região 
(Getrin7). O convênio foi celebrado pela OAB, 
Empresa de Tecnologia da Informação, Coren, 
Sindiagua, Federação de Agricultura e Pecuária, entre 
outras entidades. 
Estavam presentes na solenidade o procurador do 
Trabalho, Antônio de Oliveira; o procurador-chefe da 
Fazenda Nacional do Ceará, Micarton André; o diretor 
do Fórum de Maracanaú, Carlos Alberto Trindade; o 
superintendente regional do Trabalho e Emprego, 
Francisco José Pontes; a representante do Instituto 
Nacional de Seguridade Social, Marúsia Wilhemls, e o 
diretor da Central Única dos Trabalhadores (CUT), 
Helder Nogueira. 
 

 
19/4 
Gaudêncio Lucena abre semana de prevenção de acidentes de 
trabalho 
Em discurso na tribuna da Assembleia, o prefeito em exercício, Gaudêncio Lucena, abriu a Semana 
de Prevenção 
de Acidentes de Trabalho. Mostrando conhecimento e bem a vontade, falando de improviso, 
Gaudêncio 
comunicou que estava ali para assinar o termo de adesão. Toda empresa prestadora de serviço da 
prefeitura terá a 
obrigação de apresentar treinamemto de prevenção de acidentes. 
 
 
 
 
 



 
19/4/13 

I Semana de Prevenção de Acidentes de Trabalho é aberta na 
Assembléia 
Foi aberta na tarde desta quinta-feira (18/04), na Assembleia legislativa, a I Semana Cearense de 
Prevenção de 
Acidentes de Trabalho. A deputada Eliane Novais (PSB), presidente da Comissão de Direitos 
Humanos e 
propositora da solenidade, destacou que o Ceará ocupa o 13° lugar em acidentes de trabalho no 
País. “É preciso 
melhorar esses dados”, frisou. (...) 
 

 
19/4/13 
I Semana de Prevenção de Acidentes de Trabalho é aberta na 
Assembléia 
Foi aberta na tarde desta quinta-feira (18/04), na Assembleia legislativa, a I Semana Cearense de 
Prevenção de 
Acidentes de Trabalho. A deputada Eliane Novais (PSB), presidente da Comissão de Direitos 
Humanos e 
propositora da solenidade, destacou que o Ceará ocupa o 13° lugar em acidentes de trabalho no 
País. “É preciso 
melhorar esses dados”, frisou. (...) 
 

 
19/4/13 

Semana de prevenção de acidentes de trabalho foi aberta quinta-
feira (18) 
A 1ª Semana Cearense de Prevenção de Acidentes de 
Trabalho foi aberta oficialmente quinta-feira (18), às 
15h, no Plenário 13 de Maio, da Assembleia Legislativa 
do Ceará, como parte das atividades do Programa 
Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho. A 
Semana é coordenada pelo Grupo de Trabalho 
Interinstitucional do Programa Trabalho Seguro 
(Getrin 7) do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª 
Região (TRT-7), o qual conta com representantes da 
Universidade Federal do Ceará. 
O evento foi iniciado com fala da Coordenadora de 
Organização e Qualidade de Vida no Trabalho, da 
Progep, Renata Mendes Luna, seguida da participação 
dos componentes da mesa: a desembargadora Maria 
Roseli Mendes de Alencar, Presidente do TRT-7 no 
Ceará; o desembargador Francisco Tarcísio Guedes 



Lima Verde Júnior e o juiz do trabalho Carlos Alberto 
Trindade Rebonato, gestores regionais do Programa 
Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho; o 
Diretor do Centro de Tecnologia da UFC, José de Paula 
Barros Neto; e o Pró-Reitor de Pesquisa e Pós- 
Graduação, Gil de Aquino Farias; além do Presidente 
do CREA-CE, Victor César da Frota Pinto; a Profª 
Nélida Aztésia, Pró-Reitora de Gestão de Pessoas da 
UFC em exercício; e a Profª Ana Bárbara Nunes de 
Araújo, do Curso de Engenharia Ambiental da UFC, 
que vai ministrar a palestra "Segurança do Trabalho no 
Ensino de Engenharia da UFC". 
AUFC conta com as seguintes representantes no grupo 
de trabalho: a Presidente da Comissão de Avaliação 
Ambiental e Perícia, médica do trabalho Helyett 
Fonseca Maia Rola; e as integrantes da Divisão de 
Saúde e Segurança no Trabalho, da Pró-Reitoria de 
Gestão de Pessoas, a médica do trabalho Marília Pereira 
Nogueira; assim como os engenheiros de segurança do 
trabalho Rianburgo de Carvalho Neto e Amélia Maria 
Spíndola. Além disso, a Universidade realizará o 
Seminário sobre Acidentes do Trabalho na UFC, no dia 
25 de abril, no Auditório Cândido Pamplona, do Centro 
de Tecnologia, no Campus do Pici. 
Faz parte da programação do Seminário a apresentação 
de casos, por três alunos do Centro de Tecnologia: 
"Sistema de gestão de saúde e segurança do trabalhador 
na construção civil" (Marcela Facó Soares), "Segurança 
do trabalho na construção civil" (Paulo Renan de 
Oliveira Souza) e "Risco de acidentes em obras civis 
dentro de uma subestação elétrica" (Thalita Ripardo 
Ximenes), além de um debate no final do evento. 
Integram ainda a programação da 1ª Semana Cearense 
de Prevenção de Acidentes de Trabalho: atividades 
educativas voltadas para os servidores do TRT-7 no 
Ceará (dia 22); visita técnico-institucional ao Porto do 
Pecém (dia 23); audiência pública sobre acidentes de 
trabalho envolvendo máquinas agrícolas em vias 
urbanas e rurais (dia 24); seminário sobre acidentes de 
trabalho no Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia (IFCE), no dia 25; Roda de Conversa com 
os Trabalhadores do Porto do Mucuripe (dia 25). 
A Semana termina no dia 26 com um ato público 
antecipando a celebração do Dia Mundial em Memória 
das Vítimas de Acidentes de Trabalho, às 16h, na Praça 
José de Alencar. As atividades no local começam às 9h, 
com prestação de serviços jurídicos e de saúde à 
comunidade, prolongando-se até às 13h. Às 15h, está 
prevista concentração na Praça da Bandeira para 
caminhada, com saída às 15h30min, até a Praça José de 
Alencar, onde será encerrada a programação com o ato 
público. 



 
19/4/13 

Sintepav-ce assina a adesão ao Getrin 7 – Grupo Interisntitucional 
pelo trabalho seguro promovido pelo TRT7 
Aconteceu na tarde de ontem (18/04), na Assembleia 
Legislativa do Ceará o lançamento da 1ª Semana 
Cearense de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Na 
ocasião, o presidente do SINTEPAV-CE – Raimundo 
Nonato Gomes fez a adesão da entidade ao programa. 
Vinte e duas instituições públicas e privadas se 
reuniram na sexta-feira (12/04) para definir os últimos 
detalhes do evento destinado aos trabalhadores da 
iniciativa pública e privada e que tem como o objetivo 
contribuir para a diminuição do número de acidentes de 
trabalho no Ceará. 
A Semana terá programação até o dia 26 de abril e 
integra o Programa Nacional de Prevenção de 
Acidentes de Trabalho (Pnpat), articulado no Estado 
pelo Tribunal Regional do Trabalho do Ceará 
(TRT/CE). Entre as instituições que estarão no evento 
de abertura estão, por exemplo, representantes da 
Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, 
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, 
Ministério Público do Trabalho e Instituto Nacional do 
Seguro Social. 
No dia 24 de abril será realizada uma audiência pública, 
também na Assembleia Legislativa, sobre acidentes do 
trabalho envolvendo máquinas agrícolas como tratores, 
roçadeiras e colheitadeiras. Em 23 de abril haverá uma 
visita, às 9h, aos portuários do Pecém. No dia 25 de 
abril, às 8h, será a vez dos trabalhadores do Porto do 
Mucuripe receberem a visita da equipe de profissionais 
do grupo de instituições que integram o Pnpat no Ceará. 
Também participam da 1ª Semana Cearense de 
Prevenção de Acidentes de Trabalho os funcionários do 
Hospital do Coração de Messejana, no dia 22 de abril. 
Por fim, haverá o encerramento da Semana no dia 26 de 
abril com um ato público na Praça José de Alencar em 
memória das vítimas de acidentes de trabalho. É 
possível acompanhar as ações realizadas pelo Pnpat 
pelo site www.trt7.jus.br/trabalhoseguro. 
Números: De acordo os dados mais recentes do 
Ministério da Previdência Social, ocorreram 711.164 
acidentes de trabalho no Brasil em 2011. De cada 100 
acidentes, 15 acontecem nos deslocamentos entre o 
trabalho e a residência. No Ceará a incidência de 
acidentes de trajeto é ainda maior. Dos 12.256 acidentes 
de trabalho contabilizados pela Previdência Social no 



Estado, aproximadamente 20% (2.276) ocorreram no 
percurso entre casa e local de trabalho. 
Para o SINTEPAV-CE, iniciativas como esta só tendem 
a fortalecer a luta que nossa categoria já vem travando a 
vários anos. “Temos que ter consciência que a grande 
maioria dos acidentes de trabalho, ocorre 
principalmente pela omissão e falta de responsabilidade 
com a vida por parte dos empresários. Não podemos 
aceitar que o trabalhador seja acidentado, mutilado e em 
alguns casos, até morto e ainda assim, seja 
responsabilizado por isso”, afirmou Raimundo Nonato 
Gomes, presidente do SINTEPAV-CE. 

 

 
19/4/13 
Cagece assina Termo de Adesão ao Programa Trabalho Seguro 
Programa prevê a diminuição do número de acidentes de trabalho 
O presidente da Companhia de Água e Esgoto do Ceará - Cagece, André Facó, assina hoje o Termo 
de Adesão ao 
Termo de Cooperação Técnica do Programa Trabalho Seguro. O Programa Nacional de Acidentes 
de Trabalho é 
uma iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior de Justiça do Trabalho. O 
principal 
objetivo do programa é contribuir para a diminuição do número de acidentes de trabalho registrados 
no Brasil nos 
últimos anos. André Facó estará presente às 15:00 hs, no Plenário da Assembléia Legislativa do 
Ceará, onde vai 
ocorrer a abertura oficial da 1ª Semana Cearense de Prevenção de Acidentes de Trabalho, ação 
realizada pelo 
Tribunal Regional do Trabalho -7ª Região. 
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Editais da Prefeitura deverão incluir cláusula para capacitação de 
trabalhadores terceirizados 
Carga horária para treinamento deve ser colocada dentro da jornada de trabalho 
Os editais de licitação pública dos órgãos da Prefeitura 
de Fortaleza direcionados à contratação para obras ou 
serviços que envolvam mão-de-obra deverão incluir 
uma cláusula com exigência de capacitação de todos os 
trabalhadores, sendo ministrada dentro da própria 
jornada de trabalho. Acarga horária será definida pelo 
secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão, 
Philipe Nottingham, e pelos titulares dos órgãos 
envolvidos na licitação. 



O decreto assinado pelo prefeito Roberto Cláudio no 
dia 16 de abril também determina inclusão de uma 
cláusula nos editais definindo um percentual mínimo de 
vagas para trabalhadores reabilitados ou beneficiários 
de auxílio-acidente. A iniciativa representa uma 
preocupação da administração municipal com a 
necessidade de prevenir, por meio da educação, a 
ocorrência de acidentes de trabalho também entre os 
terceirizados que prestem serviços aos órgãos e 
entidades da Prefeitura de Fortaleza. 
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TRTlança na AL Semana de Prevenção de Acidentes de Trabalho 
O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará (TRT/CE) 
abre oficialmente nesta quinta-feira (18), durante sessão 
solene na Assembleia Legislativa, a Primeira Semana 
Cearense de Prevenção de Acidentes de Trabalho. A 
solenidade de abertura será realizada no Plenário 13 de 
Maio, a partir das 15 horas. 
ASemana integra o Programa Nacional de Prevenção de 
Acidentes de Trabalho (Pnpat), articulado no Estado 
pelo TRT/CE. Segundo o desembargador José Antonio 
Parente da Silva, gestor nacional do Pnpat, 22 
instituições públicas e privadas participarão do evento, 
cuja programação se estende até o próximo dia 26 de 
abril. 
De acordo com dados do Ministério da Previdência 
Social, ocorreram, em 2011, 711.164 acidentes de 
trabalho no Brasil e, de cada 100 acidentes, 15 
aconteceram no deslocamento entre o trabalho e a 
residência. No Ceará, a incidência de acidentes no 
trajeto é ainda maior. Dos 12.256 acidentes de trabalho 
contabilizados pela Previdência Social no Estado, 
aproximadamente 20% ocorreram no percurso entre 
casa e local de trabalho. 
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Semana de Prevenção de Acidente começa com sessão solene na 
Assembleia Legislativa 
Foi aberta na tarde de quinta-feira (18/04), na 
Assembleia Legislativa, a 1ª Semana Cearense de 
Prevenção de Acidentes de Trabalho. Com programação 
até a próxima sexta-feira (26/4), o evento tem como 
objetivo reduzir o número do acidentes que vitimam 



t r aba lhador e s no Ce a r á . São r egi s t r ados 
aproximadamente 12 mil acidentes de trabalho por ano 
no Estado. 
“Milhares de trabalhadores morrem por causa de 
acidentes no trabalho e a Semana de Prevenção de 
Acidentes representa uma oportunidade para o 
enfrentamento dessas questões e para que os 
trabalhadores saibam prevenir os acidentes”, destacou 
durante a sessão o vice-presidente do Tribunal Regional 
do Trabalho do Ceará, Francisco Tarcísio Guedes Lima 
Verde. 
A presidente da Comissão de Direitos Humanos no 
Ceará, deputada Eliane Novais, destacou que o Ceará 
ocupa o 13° lugar em acidentes de trabalho no País. 
“Essa Semana de Prevenção é de suma importância para 
reduzirmos o número de acidentes”, afirmou. Ela 
também ressaltou o fato de o evento ser organizado em 
conjunto por instituições públicas e privadas, o que 
garante maior abrangência às ações realizadas. 
De acordo os dados mais recentes do Ministério da 
Previdência Social, ocorreram 711.164 acidentes de 
trabalho no Brasil em 2011, sendo 12.256 no Ceará. No 
mesmo período, os acidentes no trabalho mataram 2.884 
pessoas. Destes, 52 no Ceará. 
Outro aspecto preocupante no Ceará são os acidentes 
que ocorrem no deslocamento entre o trabalho e a 
residência. De cada 100 acidentes de trabalho no Brasil, 
15 acontecem nos deslocamentos entre o trabalho e a 
residência. No Ceará, a incidência de acidentes de 
trajeto é de 20%. 
“Um acidente de trabalho acontece a cada três horas e 
meia no País, é um dado alarmante. É preciso iniciativas 
preventivas, como a Semana de Prevenção de 
Acidentes, envolvendo trabalhador, empresa e 
sociedade para enfrentarmos esse problema”, afirmou 
durante a sessão o secretário de Saúde do Estado, 
Arruda Bastos. 
Outra autoridade a parabenizar a iniciativa de realizar 
uma Semana de Prevenção foi o vice-prefeito de 
Fortaleza, Gaudêncio Lucena. “Em nome da Prefeitura 
de Fortaleza, digo que defendemos a capacitação dos 
funcionários, a prevenção dos acidentes de trabalho e 
reconhecemos a importância desse debate”, afirmou. 
Durante a solenidade, nove instituições aderiram ao 
Grupo de Trabalho Interinstitucional do Programa 
Nacional de Trabalho Seguro da 7° Região (Getrin 7), 
que é responsável por realizar ações para reduzir o 
número de acidentes de trabalho no Ceará. Aderiram ao 
grupo a OAB/CE, Etice, Senar, Faec, AJD, Sintepav, 
Sindiágua, Cagece e Prefeitura Municipal de Fortaleza. 
Também durante a sessão solene, foi divulgado decreto 
assinado pelo prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, 



que institui a obrigatoriedade de inclusão de cláusula de 
exigência de capacitação de trabalho em saúde e 
segurança do trabalho nas licitações e contratos 
administrativos da Administração Pública Municipal. 
Com informações da ALCE 
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Semana de Prevenção de Acidente começa com sessão solene na 
Assembleia Legislativa 
Foi aberta na tarde de quinta-feira (18/04), na Assembleia Legislativa, a 1ª Semana Cearense de 
Prevenção de 
Acidentes de Trabalho. Com programação até a próxima sexta-feira (26/4), o evento tem como 
objetivo reduzir o 
número do acidentes que vitimam trabalhadores no Ceará. São registrados aproximadamente 12 mil 
acidentes de 
trabalho por ano no Estado. 
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Acidente de trabalho: Sesa participa da semana de prevenção 
A Secretaria da Saúde do Estado é uma das 22 
instituições envolvidas na realização da 1ª Semana 
Cearense de Prevenção de Acidente de Trabalho, que 
acontecerá de 22 a 26 de abril. A Semana integra o 
Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de 
Trabalho (Pnpat), articulado no Estado pelo Tribunal 
Regional do Trabalho do Ceará (TRT/CE), e foi lançada 
na quinta-feira, 18 de abril, na Assembleia Legislativa 
do Estado. O Núcleo de Atenção à Saúde do 
Trabalhador (NUAST), da Sesa, será responsável por 
realizar atividades de prevenção de acidentes de 
trabalho junto aos profissionais de saúde e aos 
portuários. 
O NUAST estará na segunda-feira, dia 22, no Hospital 
de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes, a partir 
das 8 horas, para roda de conversa com os profissionais. 
No dia 23 de abril acontecerá visita, às 9 horas, aos 
portuários do Pecém. Uma audiência pública na 
Assembleia Legislativa, sobre acidentes do trabalho 
envolvendo máquinas agrícolas como tratores, 
roçadeiras e colheitadeiras, será realizada no dia 24. No 
dia 25 de abril, às 8 horas, será a vez dos trabalhadores 
do Porto do Mucuripe receberem a visita da equipe de 
profissionais do grupo de instituições que integram o 



Pnpat no Ceará, com a participação do NUAST. Na 
ocasião serão apresentados os resultados da pesquisa 
“Reestruturação produtiva dos portos e seus impactos 
na saúde dos trabalhadores: estudo comparativo entre os 
portos do Mucuripe e do Pecém no Ceará”, realizada 
pelo Laboratório de Estudos sobre Trabalho (LET), da 
Universidade de Fortaleza (Unifor). No dia 26 de abril 
um ato público será realizado com apoio do Cerest 
Ceará, unidade da Secretaria da Saúde do Estado, na 
Praça José de Alencar em memória das vítimas de 
acidentes de trabalho, das 8 às 16 horas. 
Desde 2007, com dados atualizados até abril de 2012, o 
Ceará registrou 7.606 acidentes e doenças relacionadas 
ao trabalho. Os óbitos em consequência de acidentes de 
trabalho são crescentes desde 2007 no Estado, segundo 
o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). 
Foram 35 mortes em 2005, 46 em 2006, 39 em 2007, 44 
em 2008, 59 em 2009 e 61 em 2010. No Brasil dados 
oficiais de 2008 a 2010 apontam o registro de 2,3 
milhões acidentes de trabalho. Como consequência, 
8.089 trabalhadores morreram, cerca de uma morte por 
acidente de trabalho a cada 3,5 horas. Do total de 
acidentados, 41.798 trabalhadores ficaram 
permanentemente incapacitados para o trabalho. A 
amputação de dedos, mãos e braços lideram os quadros de incapacidade. 
O Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de 
Trabalho (Pnpat) - Programa Trabalho Seguro é uma 
iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho e do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria 
com diversas instituições públicas e privadas, visando à 
formulação e execução de projetos e ações nacionais 
voltados à prevenção de acidentes de trabalho e ao 
fortalecimento da Política Nacional de Segurança e 
Saúde no Trabalho. 
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Acidente de trabalho: Sesa participa da semana de prevenção 
A Secretaria da Saúde do Estado é uma das 22 instituições envolvidas na realização da 1ª Semana 
Cearense de Prevenção de Acidente de Trabalho, que acontecerá de 22 a 26 de abril. ASemana 
integra o Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Pnpat), articulado no Estado 
pelo Tribunal Regional do Trabalho do Ceará (TRT/CE), e foi lançada na quinta-feira, 18 de abril, 
na Assembleia Legislativa do Estado. O Núcleo de Atenção à 
Saúde do Trabalhador (NUAST), da Sesa, será responsável por realizar atividades de prevenção de 
acidentes de trabalho junto aos profissionais de saúde e aos portuários.(...) 
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Acidentes envolvendo tratores são debatidos em audiência nesta 
quarta-feira 
A Comissão de Viação, Transporte e Desenvolvimento 
Urbano da Assembleia Legislativa realiza, na próxima 
quarta-feira (24/04), a partir das 14h30, audiência 
pública para discutir o problema dos acidentes 
envolvendo tratores que circulam nas vias urbanas e 
rurais. O debate, que acontece no Complexo de 
Comissões Técnicas da Casa, atende requerimento da 
deputada Eliane Novaes (PSB). 
O evento faz parte das atividades da “I Semana 
Cearense de Prevenção de Acidentes de Trabalho”, que 
acontece de 22 a 26 de abril. A iniciativa integra o 
Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de 
Trabalho (PNPAT), articulado no Estado pelo Tribunal 
Regional do Trabalho do Ceará (TRT-CE). 
O professor Leonardo Monteiro, coordenador do 
Laboratório de Investigação de Acidentes com 
Máquinas Agrícolas (Lima), fará palestra sobre o tema e 
lançará o Programa de Prevenção de Acidentes com 
Tratores e Máquinas Agrícolas (Patma). 



Foram convidados para participar da audiência 
representantes dos governos Federal, estadual e 
municipal, além de responsáveis pela fiscalização do 
trânsito nas vias públicas. 
 

 
24/4/13 
Instituições públicas e privadas debatem trabalho seguro no Porto 
do Pecém 
Aproximadamente 4.000 empregos direitos e 10 mil 
empregos indiretos. Esse é o número de postos de 
trabalho que a operação do Complexo Industrial e 
Portuário do Pecém (CIPP) deve gerar a partir de 2016, 
quando termina a expansão da estrutura instalada no 
município de São Gonçalo do Amarante. Para 
contribuir com a criação de empregos cada vez mais 
seguros, representantes do Tribunal Regional do 
Trabalho do Ceará (TRT/CE) e de outras 21 instituições 
realizaram uma visita-técnica ao complexo nesta terçafeira 
(23/4). A ação integra os trabalhos da 1ª Semana 
Cearense de Prevenção de Acidentes de Trabalho. 
Durante a manhã, um grupo de aproximadamente 100 
pessoas participou de quatro palestras. Nelas, foram 
debatidas conexões entre desenvolvimento 
socioeconômico, capacitação profissional, 
planejamento e trabalho seguro. “O CIPP não pode 
trazer benefícios para um único grupo, família ou, até 
mesmo, indivíduo. Ele está sendo construído para 
beneficiar todo o Ceará”, afirmou a consultora do Pacto 
pelo Pecém, a socióloga Rosana Garjulli. 
Com 11 de anos de operação, o Pecém é o porto nacional 
líder na exportação de frutas e calçados. Outra 
vantagem do terminal é a localização: está a 10 dias de 
viagem de Nova Iorque ou da Europa, o que o coloca 
como a porta brasileira de entrada e saída de produtos 
mais próxima do mercado internacional. 
Atualmente, a operação do terminal emprega 
diretamente 1.000 pessoas e a obras de expansão devem 
gerar aproximadamente 15 mil empregos diretos e 
indiretos até 2016. “Grande quantidade de novos 
empregos serão criados com a Companhia Siderúrgica 
do Pecém, prevista para entrar em operação em 2015, e 
que aumentará o PIB do Ceará em R$ 9,3 bilhões”, 
a f i rmo u o p r e s id en t e d a Comp an h i a d e 
Desenvolvimento do Ceará, Roberto Feijó. 
O gerente do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial em São Gonçalo do Amarante, Raimundo 
Façanha, apresentou aos participantes as ações 
realizadas no município para oferecer mão de obra 



qualificada e preparada para evitar acidentes. “A 
qualificação profissional é pré-requisito para que o 
trabalhador da região conquiste as vagas que surgirão. 
Atividades que antes recrutavam empregados com 
apenas o primeiro grau – como a construção civil - hoje 
já exigem técnicos”, ressaltou. 
O município de São Gonçalo do Amarante, onde está 
localizada a maior parte do Complexo, possui cerca de 
45 mil habitantes. Os 14 mil postos de trabalho que a 
operação do CIPPexigirá representam mais de um terço 
da população local. 
Semana de Prevenção: As atividades da 1ª Semana 
Cearense de Prevenção de Acidentes começaram na 
segunda-feira (22/4). Além dos portuários, integrantes 
de vinte e duas instituições públicas e privadas visitam, 
até sexta-feira (26/4), profissionais e estudantes de 
várias instituições para falar sobre saúde do trabalhador. 
A Semana integra o Programa Nacional de Prevenção 
de Acidentes de Trabalho. 
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Instituições públicas e privadas debatem trabalho seguro no Porto 
do Pecém 
Aproximadamente 4.000 empregos direitos e 10 mil empregos indiretos. Esse é o número de postos 
de trabalho que 
a operação do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP) deve gerar a partir de 2016, 
quando termina a 
expansão da estrutura instalada no município de São Gonçalo do Amarante. Para contribuir com a 
criação de 
empregos cada vez mais seguros, representantes do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará 
(TRT/CE) e de outras 
21 instituições realizaram uma visita-técnica ao complexo nesta terça-feira (23/4). Aação integra os 
trabalhos da 1ª 
Semana Cearense de Prevenção de Acidentes de Trabalho.(...) 
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Profissionais de saúde de Fortaleza recebem visita do Programa 
Trabalho Seguro 
Depois de passar por canteiros de obras, portos, 
faculdades e universidade, os integrantes do Programa 
Nacional de Prevenção de Prevenção de Acidentes de 
Trabalho (Pnpat) inovaram e foram dialogar, nesta 
semana, com profissionais de saúde de Fortaleza. A 
visita a médicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital 
do Coração de Messejana tinha um objetivo duplo: 
primeiro, debater os riscos inerentes ao exercício da 
profissão e, por fim, conhecer o atendimento feito a 
trabalhadores acidentados que chegam ao hospital. 
O encontro com os profissionais de saúde foi conduzido 
por integrantes do Núcleo de Atenção à Saúde do 
Trabalhador da Secretaria de Saúde do Ceará, uma das 
instituições integrantes do grupo interinstitucional 
responsável pelo Pnpat no Ceará. A ação integra os 
trabalhos da 1ª Semana Cearense de Prevenção de 
Acidentes de Trabalho. 
Na segunda-feira (22/4), os profissionais de saúde do 
Hospital do Coração de Messejana foram divididos em 
grupos, que identificaram as principais dificuldades dos 
funcionários com relação ao ambiente e às condições de 
trabalho. A partir do resultado do encontro, foi 
elaborado um relatório que será entregue aos gestores 
regionais do Pnpat e aos diretores do hospital. 
Semana de Prevenção: As atividades da 1ª Semana 
Cearense de Prevenção de Acidentes começaram na 
segunda-feira (22/4). Além de profissionais de saúde, 



integrantes de vinte e duas instituições públicas e 
privadas visitam, até sexta-feira (26/4), portuários e 
estudantes de várias instituições para falar sobre saúde 
do trabalhador. 
 

Audiência pública debate acidentes de trabalho envolvendo 
máquinas agrícolas 
Dentro da programação da 1ª Semana Cearense de 
Prevenção de Acidentes de Trabalho, foi realizada nessa 
quarta-feira (24/4), na Assembleia Legislativa do 
Estado do Ceará, audiência pública sobre acidentes de 
trabalho envolvendo máquinas agrícolas em vias 
urbanas e rurais. Os trabalhos foram coordenados pela 
deputada estadual Eliane Novaes, que lançou o projeto 
de lei que dispõe sobre a criação de programa de 
capacitação para os operadores de máquinas agrícolas. 
A audiência contou com a participação de 
representantes do Tribunal Regional do Trabalho do 
Ceará (TRT/CE) e de outras instituições que integram o 
Programa Nacional de Prevenção de Acidentes (Pnpat) 
no Ceará. Na abertura, o desembargador José Antonio 
Parente da Silva do TRT/CE, gestor nacional do Pnpat, 
recebeu das mãos do presidente do Sindicato dos 
Caminhoneiros, José Tavares Filho, o termo de adesão 
ao grupo interinstitucional responsável pelo Programa 
Trabalho Seguro no Ceará. 
Adeputada Eliane Novaes salientou que o projeto de lei 
de sua autoria decorre do crescente aumento de 
acidentes com tratores e equipamento agrícolas, muitos 
deles decorrentes da falta de conhecimento dos 
operadores ou por falta de treinamento apropriado e 
específico para cada máquina. 
O coordenador do Laboratório de Investigação de 
Acidentes com Máquinas Agrícolas (LIMA) da 
Universidade Federal do Ceará, professor Leonardo de 
Almeida Monteiro, apresentou o trabalho que vem 
sendo realizado pela instituição que dirige. A pesquisa 
tem como objetivo propor às autoridades alternativas 
que contribuam para a redução de acidentes 
envolvendo máquinas agrícolas em vias públicas, com 
ações de prevenções e conscientização dos operadores 
das máquinas agrícolas. 
Na ocasião, o vereador Fábio Braga expôs projeto de lei 
que estabelece ações de prevenções de acidentes de 
trabalho na indústria da construção civil, no âmbito do 
município de Fortaleza. 
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Profissionais de saúde de Fortaleza recebem visita do Programa 
Trabalho Seguro 
Depois de passar por canteiros de obras, portos, faculdades e universidade, os integrantes do 
Programa Nacional de 
Prevenção de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Pnpat) inovaram e foram dialogar, nesta 
semana, com 
profissionais de saúde de Fortaleza. A visita a médicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital do 
Coração de 
Messejana tinha um objetivo duplo: primeiro, debater os riscos inerentes ao exercício da profissão 
e, por fim, 
conhecer o atendimento feito a trabalhadores acidentados que chegam ao hospital. 

 
Audiência pública debate acidentes de trabalho envolvendo 
máquinas agrícolas 
Dentro da programação da 1ª Semana Cearense de Prevenção de Acidentes de Trabalho, foi 
realizada nessa quartafeira 
(24/4), na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, audiência pública sobre acidentes de 
trabalho 
envolvendo máquinas agrícolas em vias urbanas e rurais. Os trabalhos foram coordenados pela 
deputada estadual 
Eliane Novaes, que lançou o projeto de lei que dispõe sobre a criação de programa de capacitação 
para os 
operadores de máquinas agrícolas.(...) 
 

 
29/4/13 
Alunos da UFC e do IFCE assistem a palestras sobre trabalho 
seguro 
Cerca de 200 alunos da Universidade Federal do Ceará e 
100 alunos de cursos técnicos do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia participaram na quintafeira 
(25/4) de seminários sobre saúde e segurança do 
trabalho. O evento faz parte da 1ª Semana Cearense de 
Prevenção de Acidente de Trabalho, que tem à frente o 
Tribunal Regional do Trabalho do Ceará e outras 21 
instituições públicas e privadas. 
O juiz do trabalho Carlos Alberto Rebonatto falou aos 
alunos das duas instituições sobre a importância em 
educar jovens e crianças em saúde e segurança do 
trabalho. “Todos, com raras exceções, serão 
trabalhadores um dia. Por isso, precisamos educar 
nossas crianças a partir dos primeiro anos de estudo até 
a universidade, para que possam atuar de forma segura 



no ambiente de trabalho”, disse o magistrado. 
De acordo com o magistrado, ocorrem cerca de nove 
acidentes de trabalho diariamente no Brasil e os gastos 
da Previdência Social com os acidentados chegam R$ 
20 bilhões por ano. “Agora com as ações regressivas o 
empregador vai ser obrigado a ressarcir os cofres da 
União”, disse. Ele também destacou que, caso fique 
comprovada a culpa do empregador pelo acidente, a 
Procuradoria-Geral Federal ingressa com ação para que 
ele reponha o dinheiro à Previdência Social. 
O professor e juiz do trabalho Konrad Mota também 
falou com um grupo de alunos do curso de técnico de 
segurança sobre as ações acidentárias que chegam à 
Justiça do Trabalho. “O Judiciário tem enfrentado de 
forma séria as questões relacionadas a acidentes de 
trabalho”, ressaltou. 
Semana de Prevenção: As atividades da 1ª Semana 
Cearense de Prevenção de Acidentes começaram na 
segunda-feira (22/4). Além de estudantes, portuários e 
profissionais de saúde receberam a visita de integrantes 
de 22 instituições para falar sobre saúde do trabalhador. 
A Semana integra o Programa Nacional de Prevenção 
de Acidentes de Trabalho. 
 

Ato público em memória de vítimas encerra semana de prevenção 
de acidentes de trabalho no Ceará 
Terminou nesta sexta-feira (26/4) a 1ª Semana Cearense 
de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Para coroar os 
cinco dias de atividades com estudantes, parlamentares, 
servidores públicos, profissionais de saúde, as 
instituições que compõem o grupo de trabalho 
responsável pelo Programa Trabalho Seguro no Ceará 
foram à Praça José de Alencar e ofereceram serviços a 
população do centro de Fortaleza. Por fim, foi realizado 
um ato público em memória das vítimas de acidentes de 
trabalho. 
Quem passou pela Praça José de Alencar pode tirar 
dúvidas sobre direito do trabalho, tomar vacinas, aferir a 
pressão arterial, receber massagem terapêutica ou 
cuidar do visual. Entre uma dúvida esclarecida ou 
aplicação de vacina, a pintura de unhas ou o 
relaxamento com uma massagem, todos os que 
passavam pelos quiosques montados na praça recebiam 
material com informações sobre saúde e segurança no 
trabalho. 
“O trabalho que dignifica é o mesmo que danifica”, 
afirmou a servidora do Centro Estadual em Saúde do 
Trabalhador (Cerest) Maria Auxiliadora Alencar 
durante o ato público pelas vítimas de acidentes de 
trabalho. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 
aproximadamente 270 milhões de trabalhadores são 



vitimados em decorrência de acidentes de trabalho 
todos os anos. O número equivale a soma da população 
do Brasil e da Alemanha. 
Na avaliação do professor da Escola Estadual de Ensino 
Profissionalizante Joaquim Nogueira e secretário-geral 
do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho no 
Ceará, José Teles do Santos, os acidentes de trabalho 
são mais nocivos que algumas epidemias e pandemias. 
“Eles matam mais que a dengue, tuberculose e outras 
doenças infecciosas”, afirmou. Para contribuir com a 
redução dos acidentes, o professor Teles levou à praça 
todos os alunos do curso de técnico de segurança para 
participarem ato público pelas vítimas de acidentes de 
trabalho. 
De acordo os dados mais recentes do Ministério da 
Previdência Social, ocorreram 711.164 acidentes de 
trabalho no Brasil em 2011, sendo 12.256 no Ceará. No 
mesmo período, os acidentes no trabalho mataram 
2.884 pessoas. Destes, 52 no Ceará. 
Semana de Prevenção: As atividades da 1ª Semana 
Cearense de Prevenção de Acidentes começaram na 
segunda-feira (22/4). Além das ações realizadas na 
Praça José de Alencar, estudantes, portuários e 
profissionais de saúde receberam a visita de integrantes 
de 22 instituições para falar sobre saúde do trabalhador. 
A Semana integra o Programa Nacional de Prevenção 
de Acidentes de Trabalho, coordenado pelo TRT/CE 
nos municípios cearenses. 
 

 
29/4/13 

Alunos da UFC e do IFCE assistem a palestras sobre trabalho 
seguro 
Cerca de 200 alunos da Universidade Federal do Ceará e 100 alunos de cursos técnicos do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia participaram na quinta-feira (25/4) de seminários sobre 
saúde e segurança do trabalho. O evento faz parte da 1ª Semana Cearense de Prevenção de Acidente 
de Trabalho, que tem à frente o Tribunal Regional do Trabalho do Ceará e outras 21 instituições 
públicas e privadas.(...) 
 

Ato público em memória de vítimas encerra semana de prevenção 
de acidentes de trabalho no Ceará 
Terminou nesta sexta-feira (26/4) a 1ª Semana Cearense de Prevenção de Acidentes de Trabalho. 
Para coroar os cinco dias de atividades com estudantes, parlamentares, servidores públicos, 
profissionais de saúde, as instituições 
que compõem o grupo de trabalho responsável pelo Programa Trabalho Seguro no Ceará foram à 
Praça José de Alencar e ofereceram serviços a população do centro de Fortaleza. Por fim, foi 
realizado um ato público em memória das vítimas de acidentes de trabalho.(...) 
 
 



 
22/5/13 

Seminário sobre acidente de trabalho é tema de reunião do Getrin7 
Instituições que fazem parte do Grupo de Trabalho 
Interinstitucional do Programa Nacional de Trabalho 
Seguro no Ceará (Getrin 7) reuniram-se nessa segundafeira 
(20/5), na Escola Judicial do Tribunal Regional do 
Ceará (TRT/CE), para discutir detalhes da organização 
de seminário sobre acidentes de trabalho. Aação é uma 
iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho e servirá de 
piloto para os demais Tribunais Regionais. 
Com o tema “Acidente de Trabalho: Prevenção e Tutelas 
de Urgência”, o evento reunirá, nos dias 8 e 9 de agosto, 
juristas de projeção nacional, sindicalistas, advogados e 
estudantes interessados em debater o assunto. O 
seminário será realizado no auditório da Universidade 
do Parlamento Cearense com inscrições gratuitas. 
De acordo os dados mais recentes do Ministério da 
Previdência Social, ocorreram 711.164 acidentes de 
trabalho no Brasil em 2011, sendo 12.256 no Ceará. 
Durante a reunião, mais uma entidade aderiu ao Getrin 
7. A presidente do Sindicato dos Servidores da 7ª 
Região da Justiça do Trabalho, Bernadette Rabelo, 
assinou termo de cooperação técnica, juntamente com o 
desembargador Antônio Parente, que é um dos gestores 
nacionais do Programa Trabalho Seguro. Ao lado de 
outras 33 instituições, o Sindissétima passa a ser 
responsável por realizar ações para reduzir acidentes de 
trabalho no Ceará. 
Relatório: Grupo de trabalho apresentou relatório sobre 
as ações desenvolvidas durante a 1ª Semana Cearense 
de Prevenção de Acidentes de Trabalho, realizada de 22 
a 26 de abril. Parlamentares, estudantes, portuários e 
profissionais de saúde receberam a visita de membros 
do Getrin7 para falar sobre saúde e segurança no 
trabalhado. O evento foi encerrado com um ato público 
em memória de vítimas de acidentes de trabalho na 
Praça José de Alencar, no centro de Fortaleza. 
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Seminário sobre acidente de trabalho é tema de reunião do Getrin7 
Instituições que fazem parte do Grupo de Trabalho Interinstitucional do Programa Nacional de 
Trabalho Seguro no Ceará (Getrin 7) reuniram-se nessa segunda-feira (20/5), na Escola Judicial do 
Tribunal Regional do Ceará (TRT/CE), para discutir detalhes da organização de seminário sobre 
acidentes de trabalho. Aação é uma iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho e servirá de piloto 
para os demais Tribunais Regionais.(...) 
 



 
23/5/13 

Seminário sobre acidente de trabalho é tema de reunião no TRT-7 
Instituições que fazem parte do Grupo de Trabalho 
Interinstitucional do Programa Nacional de Trabalho 
Seguro no Ceará (Getrin 7) reuniram-se nessa segundafeira 
(20), na Escola Judicial do Tribunal Regional do 
Trabalho da 7ª Região (CE), para discutir detalhes da 
organização de seminário sobre acidentes de trabalho. A 
ação é uma iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho 
(TST) e servirá de piloto para os demais Tribunais 
Regionais. 
Com o tema "Acidente de Trabalho: Prevenção e Tutelas 
de Urgência", o evento reunirá, nos dias 8 e 9 de agosto, 
juristas de projeção nacional, sindicalistas, advogados e 
estudantes interessados em debater o assunto. O 
seminário será realizado no auditório da Universidade 
do Parlamento Cearense, com inscrições gratuitas. 
De acordo os dados mais recentes do Ministério da 
Previdência Social, ocorreram 711.164 acidentes de 
trabalho no Brasil em 2011, sendo 12.256 no Ceará. 
Durante a reunião, mais uma entidade aderiu ao Getrin 
7. A presidente do Sindicato dos Servidores da 7ª 
Região da Justiça do Trabalho, Bernadette Rabelo, 
assinou termo de cooperação técnica, juntamente com o 
desembargador Antônio Parente, que é um dos gestores 
nacionais do Programa Trabalho Seguro. Ao lado de 
outras 33 instituições, o Sindissétima passa a ser 
responsável por realizar ações para reduzir acidentes de 
trabalho no Ceará. 
Relatório 
O Grupo de trabalho apresentou relatório sobre as ações 
desenvolvidas durante a 1ª Semana Cearense de 
Prevenção de Acidentes de Trabalho, realizada de 22 a 
26 de abril. Parlamentares, estudantes, portuários e 
profissionais de saúde receberam a visita de membros 
do Getrin 7 para falar sobre saúde e segurança no 
trabalhado. O evento foi encerrado com um ato público 
em memória de vítimas de acidentes de trabalho na 
Praça José de Alencar, no centro de Fortaleza. 
 

 
21/6/13 

Acidente de Trabalho: TRT/CE e TST reúnem especialistas em 
Fortaleza 
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) e o Tribunal 
Regional do Trabalho do Ceará (TRT/CE) vão reunir, 



em Fortaleza, os maiores especialistas brasileiros sobre 
os temas acidentes de trabalho e proteção à saúde do 
trabalhador. Quais instrumentos jurídicos podem ser 
utilizados para garantir uma reparação adequada ao 
trabalhador acidentado? Quando utilizá-los? Essas são 
algumas das perguntas a serem debatidas nos dias 8 e 9 
de agosto, durante o Seminário Acidente de Trabalho: 
Prevenção e Tutelas de Urgência. 
As inscrições podem ser realizadas até o dia 2 de agosto 
no site www.prevencaoetutelas.com.br. Elas são 
gratuitas. Porém, limitadas à capacidade de lotação do 
auditório da Universidade do Parlamento do Ceará. 
Os palestrantes do seminário serão os desembargadores 
Sebastião Oliveira (TRT/MG), Brasilino Ramos 
(TRT/DF e TO) e Cláudio Brandão (TRT/BA), o juiz 
Guilherme Feliciano (Taubaté), os procuradores do 
trabalho Raimundo Simão (Campinas) e Rodrigo 
Carelli (Rio de Janeiro), o professor Guilherme de Melo 
(Campinas) e a auditora fiscal do trabalho Ivone 
Baumecker (Belo Horizonte). Todos são referências 
pelo trabalho e produção literária relacionados ao tema 
do seminário. 
“Os profissionais que virão a Fortaleza são 
considerados celebridades na condução de temas 
relacionados à prevenção de acidentes de trabalho e aos 
instrumentos jurídicos utilizados para evitá-los”, 
explica um dos gestores nacionais do Programa 
Trabalho Seguro, desembargador José Antonio Parente. 
Ele também explica que o seminário no Ceará é o piloto 
de outro que deve ser realizado em Brasília no segundo 
semestre. 
Um dos principais temas a serem debatidos durante o 
seminário será a utilização das tutelas de urgência. Elas 
têm como objetivo dar maior celeridade no trâmite do 
processo e estabilidade jurídica ao acidentado. 
O advogado de um trabalhador acidentado que precise 
realizar imediatamente alguma cirurgia ou algum 
medicamento, por exemplo, pode utilizar a tutela de 
urgência para pedir que o empregador pague as despesas 
com o procedimento médico antes da sentença final do 
processo. Nesse caso, terá que comprovar que a cirurgia 
ou os medicamentos são realmente necessários e que 
não é possível aguardar até a sentença final. Também é 
preciso incluir provas que evidenciem a culpa do empregador. 
Trabalho Seguro: O Seminário Acidente de Trabalho: 
Prevenção e Tutelas de Urgência é uma realização do 
Programa Trabalho Seguro. Criado pelo TST e pelo 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o programa 
reúne diversas instituições públicas e privadas com o 
objetivo de formular e de executar ações que contribuam 
para a diminuição do número de acidentes de trabalho 
registrados no Brasil nos últimos anos. 



 

 
21/6/13 

Acidente de Trabalho: TRT/CE e TST reúnem especialistas em 
Fortaleza 
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agosto, durante o Seminário Acidente de Trabalho: Prevenção e Tutelas de Urgência.(...) 
 
 

 
21/6/13 
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TRT/CE e TST reúnem especialistas em acidentes de trabalho em 
Fortaleza 
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) e o Tribunal 
Regional do Trabalho do Ceará (TRT/CE) vão reunir, 
em Fortaleza, os maiores especialistas brasileiros sobre 
os temas acidentes de trabalho e proteção à saúde do 
trabalhador. Quais instrumentos jurídicos podem ser 
utilizados para garantir uma reparação adequada ao 
trabalhador acidentado? Quando utilizá-los? Essas são 
algumas das perguntas a serem debatidas nos dias 8 e 9 
de agosto, durante o Seminário Acidente de Trabalho: 
Prevenção e Tutelas de Urgência. 
As inscrições podem ser realizadas até o dia 2 de agosto 
no site www.prevencaoetutelas.com.br. Elas são 
gratuitas. Porém, limitadas à capacidade de lotação do 
auditório da Universidade do Parlamento do Ceará. 
Os palestrantes do seminário serão os desembargadores 
Sebastião Oliveira (TRT/MG), Brasilino Ramos 
(TRT/DF e TO) e Cláudio Brandão (TRT/BA), o juiz 
Guilherme Feliciano (Taubaté), os procuradores do 
trabalho Raimundo Simão (Campinas) e Rodrigo 
Carelli (Rio de Janeiro), o professor Guilherme de Melo 
(Campinas) e a auditora fiscal do trabalho Ivone 
Baumecker (Belo Horizonte). Todos são referências 
pelo trabalho e produção literária relacionados ao tema 
do seminário. 
"Os profissionais que virão a Fortaleza são considerados 
celebridades na condução de temas relacionados à 
prevenção de acidentes de trabalho e aos instrumentos 
jurídicos utilizados para evitá-los", explica um dos 
gestores nacionais do Programa Trabalho Seguro, 
desembargador José Antonio Parente. Ele também 
explica que o seminário no Ceará é o piloto de outro que 
deve ser realizado em Brasília no segundo semestre. 
Um dos principais temas a serem debatidos durante o 
seminário será a utilização das tutelas de urgência. Elas 
têm como objetivo dar maior celeridade no trâmite do 
processo e estabilidade jurídica ao acidentado. 
O advogado de um trabalhador acidentado que precise 
realizar imediatamente alguma cirurgia ou algum 
medicamento, por exemplo, pode utilizar a tutela de 
urgência para pedir que o empregador pague as despesas 
com o procedimento médico antes da sentença final do 
processo. Nesse caso, terá que comprovar que a cirurgia 
ou os medicamentos são realmente necessários e que 
não é possível aguardar até a sentença final. Também é 
preciso incluir provas que evidenciem a culpa do empregador. 



Trabalho Seguro: O Seminário Acidente de Trabalho: 
Prevenção e Tutelas de Urgência é uma realização do 
Programa Trabalho Seguro. Criado pelo TST e pelo 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o programa 
reúne diversas instituições públicas e privadas com o 
objetivo de formular e de executar ações que 
contribuam para a diminuição do número de acidentes 
de trabalho registrados no Brasil nos últimos anos. 
 

 
28/6/13 
TRT/CE e TST reúnem especialistas em acidentes de trabalho em 
Fortaleza 
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10/7/13 
Abertas as inscrições para seminário cearense sobre prevenção de 
acidentes 
O Tribunal Superior do Trabalho (TST), o Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) e o Tribunal 



Regional do Trabalho do Ceará (TRT/CE) vão reunir, 
em Fortaleza, os maiores especialistas brasileiros sobre 
os temas acidentes de trabalho e proteção à saúde do 
trabalhador. Quais instrumentos jurídicos podem ser 
utilizados para garantir uma reparação adequada ao 
trabalhador acidentado? Quando utilizá-los? Essas são 
algumas das perguntas a serem debatidas nos dias 8 e 9 
de agosto, durante o Seminário Acidente de Trabalho: 
Prevenção e Tutelas de Urgência. 
O secretário geral da Ordem dos Advogados do Brasil 
Seção Ceará (OAB-CE), Jardson Cruz, e integrante do 
Grupo de Trabalho Interinstitucional (Getrin), que 
apoia o evento, convida advogados a participarem do 
seminário. 
As inscrições podem ser realizadas até o dia 2 de agosto. 
Elas são gratuitas. Porém, limitadas à capacidade de 
lotação do auditório da Universidade do Parlamento do 
Ceará. 
Os palestrantes do seminário serão os desembargadores 
Sebastião Oliveira (TRT/MG), Brasilino Ramos 
(TRT/DF e TO) e Cláudio Brandão (TRT/BA), o juiz 
Guilherme Feliciano (Taubaté), os procuradores do 
trabalho Raimundo Simão (Campinas) e Rodrigo 
Carelli (Rio de Janeiro), o professor Guilherme de Melo 
(Campinas) e a auditora fiscal do trabalho Ivone 
Baumecker (Belo Horizonte). Todos são referências 
pelo trabalho e produção literária relacionados ao tema 
do seminário. 
“Os profissionais que virão a Fortaleza são 
considerados celebridades na condução de temas 
relacionados à prevenção de acidentes de trabalho e aos 
instrumentos jurídicos utilizados para evitá-los”, 
explica um dos gestores nacionais do Programa 
Trabalho Seguro, desembargador José Antonio Parente. 
Ele também explica que o seminário no Ceará é o piloto 
de outro que deve ser realizado em Brasília no segundo 
semestre. 
Um dos principais temas a serem debatidos durante o 
seminário será a utilização das tutelas de urgência. Elas 
têm como objetivo dar maior celeridade no trâmite do 
processo e estabilidade jurídica ao acidentado. 
O advogado de um trabalhador acidentado que precise 
realizar imediatamente alguma cirurgia ou algum 
medicamento, por exemplo, pode utilizar a tutela de 
urgência para pedir que o empregador pague as despesas 
com o procedimento médico antes da sentença final do 
processo. Nesse caso, terá que comprovar que a cirurgia 
ou os medicamentos são realmente necessários e que 
não é possível aguardar até a sentença final. Também é 
preciso incluir provas que evidenciem a culpa do 
empregador. 
Trabalho Seguro: O Seminário Acidente de Trabalho: 



Prevenção e Tutelas de Urgência é uma realização do 
Programa Trabalho Seguro. Criado pelo TST e pelo 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o programa 
reúne diversas instituições públicas e privadas com o 
objetivo de formular e de executar ações que 
contribuam para a diminuição do número de acidentes 
de trabalho registrados no Brasil nos últimos anos. 
As inscrições podem ser realizadas até o dia 2 de agosto. 
Elas são gratuitas. Porém, limitadas à capacidade de 
lotação do auditório da Universidade do Parlamento do 
Ceará. Confira a programação do evento aqui. 
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Seminário Cearense Acidente de Trabalho: Prevenção e Tutelas de 
Urgência 
O Tribunal Superior do Trabalho e o Tribunal Regional 
do Trabalho - 7ª Região, através da Escola Judicial, 
realizarão o Seminário Cearense Acidente de Trabalho: 
Prevenção e Tutelas de Urgência. O evento acontecerá 
nos dia 8 e 9 de agosto, em Fortaleza. 
O objetivo principal do Seminário é auxiliar na 
disseminação da cultura de Prevenção de Acidentes de 
Trabalho, em âmbito regional e nacional, escopo maior 
do Programa Trabalho Seguro. O evento pretende 
capacitar profissionais, das mais diversas áreas de 
atuação, sobre a cultura de prevenção e utilização de 
tutelas de urgência em demandas relacionadas a 
acidentes de trabalho. 
A proposta do evento está alinhada ao Objetivo 
Estratégico n°5, ou seja, "Ampliar e fortalecer ações 
que promovam qualidade de vida e responsabilidade 
social com foco nas áreas de meio ambiente, educação, 
cultura, esporte e cidadania". 
O público-alvo do Seminário é formado de 
magistrados, servidores públicos, advogados, 
sindicalistas, profissionais da área de Saúde, 
operadores de Direito e demais pessoas interessadas na 
redução dos acidentes de trabalho no Brasil. 
Carta de Fortaleza 
No Seminário também será elaborada a Carta de 
Fortaleza, um documento que vai servir de referência 
nacional na orientação de ações de outros regionais na 
promoção da saúde do trabalhador e no combate aos 
acidentes de trabalho. 
Serviço: 
Seminário Cearense Acidente de Trabalho: Prevenção e 
Tutelas de Urgência 



Data: 8 e 9 de agosto de 2013 
Local: Assembleia Legislativa do Estado do Ceará 
Auditório João Frederico Gomes, Rua Barbosa de 
Freitas, s/n - anexo 2 
Fortaleza - CE 
Clique aqui para acessar a programação completa do 
evento. 
M a i s i n f o r m a ç õ e s e i n s c r i ç õ e s e m 
www.prevencaoetutelas.com.br. 
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TRT/CE reúne 600 magistrados, advogados, procuradores e engenheiros para debater 
problema dos acidentes de trabalho 
Mais de 600 desembargadores, juízes, procuradores, 
advogados, técnicos e engenheiros de todo Brasil se 
reúnem, na quinta (8/8) e na sexta-feira (9/8), em 
Fortaleza, para debater soluções para o problema dos 
acidentes de trabalho. O objetivo do encontro é tratar 
das contribuições que esses profissionais podem dar 
para enfrentar uma dura realidade: ocorrem 90 
acidentes por hora no Brasil (mais de um por minuto). 
Sete trabalhadores morrem diariamente no local de 
trabalho. No total, há 700 mil acidentes laborais por ano, 
com mais de 2.800 mortes. 
Promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho do 
Ceará, pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o debate será 
realizado durante o Seminário Acidentes de Trabalho: 
Prevenção e Tutelas de Urgência, no auditório 
localizado no sexto andar da Universidade do 
Parlamento do Ceará (Unipace - Assembleia 
Legislativa). 
Em mais de 170 mil casos não é feita, sequer, a 
Comunicação do Acidente de Trabalho à Previdência 
Social, o que pode privar o trabalhador de reivindicar 
uma série de direitos, explica o desembargador do 
TRT/CE José Antonio Parente. Sem a CAT, o 
empregado terá dificuldade para provar que o acidente 
estava relacionado ao trabalho e pode não ter acesso a 
benefícios como auxílio-doença, aposentadoria por 
invalidez ou auxílio-acidente, que é uma indenização 
paga pela redução da capacidade de trabalho. 
O seminário contará com a participação de profissionais 
do Amazonas, Pará, Rio Grande do Sul, São Paulo, 
Paraná, Ceará, Rio Grande do Norte, entre outros 
estados. Em 45 dias, mais de 1.300 pessoas 
candidataram-se a uma vaga no seminário. Como o 
auditório da Unipace tem capacidade para 600 lugares, 
nem todas as solicitações puderam ser confirmadas. 



Entre os palestrantes do seminário estão, por exemplo, o 
ministro do TST Cláudio Brandão e o desembargador 
Sebastião Geraldo de Oliveira, que trabalhou na 
elaboração da Política Nacional de Prevenção de 
Acidentes de Trabalho. 
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TRT/CE fará debate sobre acidentes de trabalho 
Mais de 600 desembargadores, juízes, procuradores, 
advogados, técnicos e engenheiros de todo Brasil se 
reúnem, na quinta (8/8) e na sexta-feira (9/8), em 
Fortaleza, para debater soluções para o problema dos 
acidentes de trabalho. O objetivo do encontro é tratar 
das contribuições que esses profissionais podem dar 
para enfrentar uma dura realidade: ocorrem 90 
acidentes por hora no Brasil (mais de um por minuto). 
Sete trabalhadores morrem diariamente no local de 
trabalho. No total, há 700 mil acidentes laborais por ano, com mais de 2.800 mortes. 
Promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho do 
Ceará, pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o debate será 
realizado durante o Seminário Acidentes de Trabalho: 
Prevenção e Tutelas de Urgência, no auditório 
localizado no sexto andar da Universidade do 
Parlamento do Ceará (Unipace – Assembléia Legislativa). 
“Em mais de 170 mil casos não é feita, sequer, a 
Comunicação do Acidente de Trabalho à Previdência 
Social, o que pode privar o trabalhador de reivindicar 
uma série de direitos”, explica o desembargador do 
TRT/CE José Antonio Parente. Sem a CAT, o 
empregado terá dificuldade para provar que o acidente 
estava relacionado ao trabalho e pode não ter acesso a 
benefícios como auxílio-doença, aposentadoria por 
invalidez ou auxílio-acidente, que é uma indenização 
paga pela redução da capacidade de trabalho. 
O seminário contará com a participação de profissionais 
do Amazonas, Pará, Rio Grande do Sul, São Paulo, 
Paraná, Ceará, Rio Grande do Norte, entre outros 
estados. Em 45 dias, mais de 1.300 pessoas 
candidataram-se a uma vaga no seminário. Como o 
auditório da Unipace tem capacidade para 600 lugares, 
nem todas as solicitações puderam ser confirmadas. 
Entre os palestrantes do seminário estão, por exemplo, o 
ministro do TST Cláudio Brandão e o desembargador 
Sebastião Geraldo de Oliveira, que trabalhou na 
elaboração da Política Nacional de Prevenção de 
Acidentes de Trabalho. 



 
8/8/13 

Editorial - Acidentes de trabalho: é preciso conscientização 
Fortaleza recebe hoje e amanhã, mais de 600 
desembargadores, juízes, procuradores, advogados, 
técnicos e engenheiros de todo o Brasil para debater 
soluções para o problema dos acidentes de trabalho. 
De fato, trata-se de tema absolutamente pertinente 
quando se avalia os dados sobre essa questão no Brasil. 
Segundo informações do governo, ocorrem 90 
acidentes por hora no Brasil – ou seja, mais de um por 
minuto. Todos os dias, sete trabalhadores morrem no 
local de trabalho. No total, há 700 mil acidentes laborais 
por ano, com mais de 2.800 mortes. Ainda segundo o 
governo, em mais de 170 mil casos, não é feita, sequer, a 
Comunicação do Acidente de Trabalho à Previdência 
Social, o primeiro passo para a obtenção de quaisquer 
direitos trabalhistas. 
Se esses números podem ser contabilizados em uma 
folha de papel, a dor dos familiares quando esse tipo de 
acidente ocorre com um dos seus queridos é 
incalculável. Muitas vezes, os trabalhadores ficam com 
sequelas físicas e emocionais para o resto da vida, o que 
também acarreta diversos problemas para as suas 
famílias. O Brasil, de uns anos para cá, vive um boom 
em obras de infraestrutura e construção imobiliária, o 
que faz proliferar os canteiros de obras e, 
consequentemente, os acidentes. 
Muitos dos jovens operários que morrem, por exemplo, 
na construção civil, sofrem acidentes evitáveis quando 
se aventuram em trabalhos perigosos sem treinamento 
ou qualquer experiência profissional. O fato é que, 
qualquer sistema de gestão passa pela consciência de 
empresas e governos de que a saúde e a segurança dos 
trabalhadores que integram a prática do processo 
produtivo deve sempre vir em primeiro lugar. É preciso 
uma mudança de mentalidade no que diz respeito ao 
enfoque predominante no trabalho e muda-lo do 
curativo para o preventivo. Essa é a responsabilidade de 
todos os envolvidos no processo de produção, e não se 
pode fugir dela. 
 
Acidente de trabalho mata 50 pessoas por ano 
Segundo o Anuário Estatístico do Ministério da 
Previdência Social, nos últimos três anos, mais de 12 
mil pessoas sofreram acidentes de trabalho, no Estado 
do Ceará, e cerca de 50 pessoas morrem por ano. O 
Tribunal Regional do Trabalho do Ceará (TRT-CE) 
aponta que um terço dos acidentados não registra sequer 
a Comunicação do Acidente de Trabalho à Previdência 
Social, o que priva os trabalhadores de reivindicar os 



seus direitos. 
Os dados são ainda mais alarmantes em nível de Brasil, 
onde sete trabalhadores morrem diariamente no local de 
trabalho, e acontecem cerca de 90 acidentes por hora no 
Brasil, contabilizando, mais de um por minuto. No total, 
há 700 mil acidentes laborais por ano, com mais de 
2.800 mortes. O TRT salienta ainda que dos 12 mil 
acidentes ocorridos no Ceará, 40% são de acidentes de 
trajetos, que acontecem durante o percurso do indivíduo 
do trabalho para casa, ou de casa para o trabalho. 
Para dar voz à problemática, mais de 600 
desembargadores, juízes, procuradores, advogados, 
técnicos e engenheiros de todo o Brasil, reúnem-se hoje 
e amanhã, no Seminário Acidente de Trabalho: 
Prevenção e Tutelas de Urgência, na Assembleia 
Legislativa. Segundo o desembargador do TRT-CE, 
José Antônio Parente, o evento tem o objetivo de 
despertar na sociedade a preocupação permanente sobre 
a prevenção de acidentes. 
SEM INVESTIMENTOS 
Ele pontua que o descuido das empresas em não investir 
em equipamentos de proteção, e do empregado de não 
utilizá-los quando disponibilizados, pode trazer danos 
irreversíveis, que poderiam ter sido evitados facilmente. 
“Nos casos de acidente, nós temos uma ferramenta 
muito importante que são as tutelas de urgência. O juíz 
pode decidir antes do esgotamento do processo, por 
meio de uma liminar, uma ação que antecipa o 
resultado, que só seria divulgado no final, depois de 
todas as provas”, informou. 
O desembargador declarou, também, que nos casos em 
que há prova de perigo iminente de acidente de trabalho, 
a obra pode ser embargada, os estabelecimentos podem 
ser interditados, por meio da ferramenta de tutelas de 
urgência. 
“A gente quer fazer com que a cultura prevencionista 
seja instalada, até porque os prejuízos decorrentes de 
um acidente de trabalho são ruins para todo mundo. Para 
o trabalhador, principalmente, para a empresa que terá 
ônus financeiro e para a sociedade que vai ter uma 
pessoa incapacitada para o trabalho, sendo custeada 
pelos cofres públicos, por meio da Previdência Social”, 
disse, ressaltando que muitas empresas encaram 
investir em segurança, como prejuízo, e não como 
investimento. 
Em todo o Brasil, segundo o Anuário Estatístico do 
Ministério da Previdência Social, os acidentes mais 
ocorrentes são ferimentos e fraturas no punho. Os 
setores que mais geram acidentes de trabalho, no País, 
são o que opera com máquinas industriais, de prestação 
de serviços e metalurgia. 
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Palestra em seminário no TRT-7 (CE) revela que acidentes vitimam 50 pessoas 
Ao final de cada dia, 50 pessoas que saem de casa em 
busca do sustento familiar são impedidas de fazer a 
mesma ação no dia seguinte. Dez brasileiros morrem 
diariamente e outros 40 ficam inválidos 
permanentemente em decorrência de acidentes de 
trabalho. Os números foram apresentados pelo 
desembargador do Tribunal Regional do Trabalho de 
Minas Gerais Sebastião Geraldo de Oliveira na palestra 
de abertura do Seminário Cearense Acidente de 
Trabalho: Prevenção e Tutelas de Urgência. 
“Ninguém oferece um carro a uma pessoa não 
habilitada. Mas, diariamente, oferecem uma máquina a 



um trabalhador não habilitado para operá-la”, destaca o 
desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira. Ele 
apresentou aos participantes do seminário a evolução do 
temas segurança e saúde do trabalhador, desde a criação 
da Medicina do Trabalho, em 1830, até a definição da 
Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho, 
em âmbito nacional, em 2011. 
O desembargador também destacou a importância de 
compreender a distinção entre as palavras proteção e 
prevenção. Está relacionada à antecipação de risco, 
aquela, ao cuidado e ao resguardo do trabalhador. “Não 
adianta apenas fornecer os equipamentos de proteção. 
Se não há treinamento, orientação, um ambiente de 
trabalho adequado, os acidentes continuarão 
acontecendo”, destacou. 
 

TRT-CE e Secretaria de Educação combatem juntos os acidentes de 
trabalho 
Termo de cooperação técnica firmado entre o Tribunal 
Regional do Trabalho dA 7ª Região (CE) e a Secretaria 
Estadual de Educação vai permitir que alunos de escolas 
profissionalizantes da rede pública de ensino recebam 
aulas sobre saúde e segurança do trabalho. 
O convênio foi assinado pela presidente do TRT-CE, 
desembargadora Roseli Alencar, gestores do Programa 
Trabalho Seguro e a secretária de educação do Ceará, 
Izolda Cela de Arruda Coelho, durante a abertura do 
Primeiro Seminário Cearense de Prevenção de Acidente 
de Trabalho, na quinta-feira (8/8). 
A cooperação se dará com inclusão do tema saúde e 
segurança do trabalho no currículo das 97 escolas de 
ensino médio de educação técnica profissional do 
Ceará. “Que a partir desse ato os estudantes possam ser 
parceiros na difusão desse conhecimento e de outras 
ações voltadas para formação da segurança do 
trabalho”, disse a secretária de educação, Izolda Coelho. 
A Secretaria de Educação do Estado junta-se a outras 
39 instituições que compõem o grupo 
interinstitucional de combate a acidentes de trabalho 
no Ceará. Os integrantes do grupo têm como missão 
mudar uma realidade alarmante. Segundo dados do 
Ministério da Previdência Social, ocorrem 12 mil 
acidentes de trabalho por ano no Ceará. No Brasil, 
são 2 mil acidentes de trabalhos diários. 
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Seminário na AL alerta para número de acidentes de trabalho 
A presidente da Comissão de Direito do Trabalho da 
Ordem dos Advogados do Brasil Seção Ceará (OABCE) 
e conselheira estadual da instituição, Katianne 
Wirna, esteve presente ao evento, representando a 
entidade. 
Realizado pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), e 
Tribunal Regional do Trabalho do Ceará (TRT/CE), o 
evento conta com apoio do Grupo Interinstitucional de 
Trabalho do Programa Trabalho Seguro (Getrin 7) e da 
Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da 
Assembleia Legislativa. 
A presidente do colegiado, deputada Eliane Novais 
(PSB), destacou a importância do debate. “De acordo 
com o Ministério da Previdência Social, ocorrem, em 
média, 12 mil acidentes de trabalho por ano no Ceará. 
Em um terço dos casos, não é feita a comunicação do 
acidente de trabalho à Previdência Social”, assinalou. 
Outra peculiaridade do Ceará, conforme a deputada, é o 
grande número dos chamados acidentes de trajeto 
(aqueles que ocorrem no deslocamento casa-trabalhocasa). 
“Eles respondem por 40% dos acidentes. 
Portanto, o debate da temática relacionada aos acidentes 
de trabalho é de extrema importância e precisa estar na 
pauta do dia. Esperamos bons encaminhamentos e que a 
Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Casa 
possa contribuir de forma positiva”, assinalou. 
Durante o evento, a parlamentar também entregou o 
Troféu Jangadeiro Dragão do Mar à presidente do 
Tribunal Regional do Trabalho, desembargadora Maria 
Roseli Mendes Alencar, uma homenagem dos 
organizadores do seminário. 
O desembargador do trabalho de Minas Gerais, 
Sebastião Oliveira, palestrante do seminário, alertou 
que acontecem cerca de dois mil acidentes de trabalho 
diariamente no Brasil. Para ele, é fundamental focar em 
prevenção e esclarecer aos trabalhadores sobre seus 
direitos e como podem ter acesso à Justiça. 
Ao final do encontro, será elaborada a Carta de 
Fortaleza, documento que servirá como referência 
nacional na orientação de ações de promoção da saúde 
do trabalhador e no combate aos acidentes de trabalho. 
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Seminário na Assembleia Legislativa alerta para número de acidentes de 
trabalho 
Cerca de 600 profissionais do Direito, entre 
desembargadores, juízes, procuradores, advogados, 
servidores públicos, técnicos, além de engenheiros de 
vários estados, participam, até sexta-feira (08/08), do 
Seminário Acidente de Trabalho: Prevenção e Tutelas 
de Urgência. O encontro foi aberto na manhã desta 
quinta-feira (08/08) no auditório deputado João 
Frederico Ferreira Gomes, anexo II da AL. 
Realizado pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), e 
Tribunal Regional do Trabalho do Ceará (TRT/CE), o 
evento conta com apoio do Grupo Interinstitucional de 
Trabalho do Programa Trabalho Seguro (Getrin 7) e da 
Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da 
Assembleia Legislativa. 
A presidente do colegiado, deputada Eliane Novais 
(PSB), destacou a importância do debate. “De acordo 
com o Ministério da Previdência Social, ocorrem, em 
média, 12 mil acidentes de trabalho por ano no Ceará. 
Em um terço dos casos, não é feita a comunicação do 
acidente de trabalho à Previdência Social”, assinalou. 
Outra peculiaridade do Ceará, conforme a deputada, é o 
grande número dos chamados acidentes de trajeto 
(aqueles que ocorrem no deslocamento casa-trabalhocasa). 
“Eles respondem por 40% dos acidentes. 
Portanto, o debate da temática relacionada aos acidentes 
de trabalho é de extrema importância e precisa estar na 
pauta do dia. Esperamos bons encaminhamentos e que a 
Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Casa 
possa contribuir de forma positiva", assinalou. 
Durante o evento, a parlamentar também entregou o 
Troféu Jangadeiro Dragão do Mar à presidente do 
Tribunal Regional do Trabalho, desembargadora Maria 
Roseli Mendes Alencar, uma homenagem dos 
organizadores do seminário. 
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Acidentes de trabalho no Brasil ultrapassam os 700 mil contabilizados oficialmente 
Os números sobre acidentes de trabalho 
poderiam ser ainda maior que os 700 mil 
contabilizados anualmente se as doenças 
ocupacionais fossem consideradas nas 



estatísticas oficiais. A afirmação foi feita nesta 
sexta-feira (9) pelo advogado e procurador do 
trabalho aposentado Raimundo Simão de Melo, 
durante o segundo dia do Seminário Cearense 
Acidente de Trabalho: Prevenção e Tutelas de Urgência. 
De acordo com os números do Ministério da 
Previdência Social, ocorrem aproximadamente 
700 mil acidentes de trabalho por ano no Brasil. 
Mas doenças como tendinites, problemas no 
sistema respiratório e na pele ficam, muitas 
vezes, fora das estatísticas oficiais. Perícias 
médicas, em algumas ocasiões, se recusam a 
reconhecer e relação entre o trabalho e a doença. 
Para obter o reconhecimento de que há relação 
entre a doença e a atividade profissional, 
trabalhadores recorrem à Justiça do Trabalho 
em busca de direitos previdenciários e 
reparação pelos danos causados pela doença. 
Prevenção: “Zelar por um meio ambiente 
adequado, seguro e equilibrado é uma obrigação 
do Estado, dos poderes públicos, da sociedade 
organizada e, sobretudo, dos empregadores”, 
destacou Simão. Embora reconheça o avanço 
recente nas ações de prevenção, ele também 
enfatiza a ineficiência da fiscalização. Falta ao 
Ministério do Trabalho e Emprego, de acordo 
com Simão, uma estrutura adequada para 
vistoriar se empresas zelam pela saúde e meio ambiente do trabalho. 
Outro fator destacado pelo advogado foi o 
avanço, desde a Constituição Federal de 1988, 
nas reparações ao trabalhador acidentado. “As 
questões acidentárias se restringiam aos 
pagamentos de pensões ou adicionais por 
insalubridade. Hoje é possível obter uma 
reparação pelo dano moral, pelo dano estético, 
pelo dano material e também pela perda de uma chance”, afirmou Simão. 
Seminário: O Seminário Cearense Acidente de 
Trabalho: Prevenção e Tutelas de Urgência é 
uma realização do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST), do Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho (CSJT) e do Tribunal 
Regional do Trabalho da 7ª Região (TRT-CE), 
com apoio do Grupo Interinstitucional de 
Trabalho do Programa Trabalho Seguro (Getrin7). 
E l e r e ú n e a p r o x ima d ame n t e 6 0 0 
desembargadores, juízes, procuradores, 
advogados, servidores públicos, técnicos e 
engenheiros de todo o Brasil. O evento está 
sendo realizado na Assembleia Legislativa do 
Ceará, no auditório João Frederico Gomes, 
com transmissão pelo site do TRT-CE. 
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VAMOS EVITAR “ACIDENTE NO TRABALHO” 
Ao final de cada dia, 50 pessoas que saem de casa em 
busca do sustento familiar são impedidas de fazer a 
mesma ação no dia seguinte. Dez brasileiros morrem 
diariamente e outros 40 ficam inválidos 
permanentemente em decorrência de acidentes de 
trabalho. Os números foram apresentados pelo 
desembargador do Tribunal Regional do Trabalho de 
Minas Gerais Sebastião Geraldo de Oliveira na palestra 
de abertura do Seminário Cearense Acidente de 
Trabalho: Prevenção e Tutelas de Urgência. 
“Ninguém oferece um carro a uma pessoa não 
habilitada. Mas, diariamente, oferecem uma máquina a 
um trabalhador não habilitado para operá-la”, destaca o 
desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira. Ele 
apresentou aos participantes do seminário a evolução do 
temas segurança e saúde do trabalhador, desde a criação 
da Medicina do Trabalho, em 1830, até a definição da 
Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho, em 
âmbito nacional, em 2011. 
O desembargador também destacou a importância de 



compreender a distinção entre as palavras proteção e 
prevenção. Está relacionada à antecipação de risco, 
aquela, ao cuidado e ao resguardo do trabalhador. “Não 
adianta apenas fornecer os equipamentos de proteção. 
Se não há treinamento, orientação, um ambiente de 
trabalho adequado, os acidentes continuarão 
acontecendo”, destacou. 
Abertura: A presidente do Tribunal Regional do 
Trabalho do Ceará, desembargadora Roseli Alencar, 
falou sobre a importância de profissionais de Direito 
trabalharem em favor de uma utilização mais efetiva das 
tutelas inibitórias. “Os acidentes de trabalho são um 
cancro que está a exigir dos poderes públicos e de toda a 
sociedade civil um esforço conjunto de combate”, 
afirmou. 
O secretário-geral do Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho, juiz Orlando Tadeu de Alcântara, ressaltou o 
avanço recente, no campo do Direito, no estudo das 
questões da segurança e na medicina do trabalho. O 
progresso nas discussões seria uma das consequências 
da transferência, a partir de 2005, para a Justiça do 
Trabalho, da responsabilidade por julgar processos que 
tratem dos acidentes laborais. 
Já a deputada estadual Eliana Novais afirmou que o 
seminário é uma ação concreta na pela redução dos 
danos causados a trabalhadores. “Temos que trabalhar 
para estabelecer uma relação sempre justa no mundo do 
trabalho”, concluiu. 
 

 
13/8/13 
Exposição “Trabalho: o Avesso da Dignidade” segue até sexta-feira 
A exposição pode ser visitada até o dia 16 de agosto, das 8h às 18h, no 5º andar do prédio da 
Universidade do 
Parlamento Cearense, localizada na Rua Barbosa de Freitas esquina com a Avenida Pontes Vieira. 
A exposição que reúne fotos e vídeos é realizada pelo Tribunal Regional do Trabalho do Ceará 
(TRT/CE). 
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29/8/13 
Audiência Pública debate Lei dos Motoristas na próxima terça-feira (3/9) 
Uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Ceará vai debater, na próxima terça-feira 
(3/9), às 14h, a aplicação da Lei Nº 12.619/2012, conhecida como Lei dos Motoristas. Também 
serão analisadas propostas de alteração da norma que tramitam no Congresso Nacional. A audiência 
terá como palestrante o procurador do trabalho do Mato Grosso do Sul Paulo Douglas de Moraes e 
integra as atividades do Grupo de Trabalho Interinstitucional do Programa Trabalho Seguro no 
Ceará (Getrin 7). A audiência pública será realizada atendendo a requerimento da deputada Eliane 
Novais. Um dos temasa serem debatidos é a proposta é aumentar de quatro para seis horas o tempo 
de direção dos motoristas sem descanso. Outra proposta a ser analisada é a retirada de 
responsabilidade do embargador pela jornada dos motoristas. 
O procurador do trabalho Paulo Douglas de Moraes é um dos principais defensores da Lei dos 
Motoristas, criada há pouco mais de um ano. Ele defende que propostas de alteração na lei 
analisadas pelo Congresso Nacional são inconstitucionais. Em contrapartida, as alteração são 
defendidas, sobretudo, por ruralistas preocupados com os possíveis impactos da aplicação da lei no 
custo do frete agrícola.  
Trabalho Seguro: O setor de transporte foi escolhido pelos gestores do Programa Trabalho Seguro 
como prioridade para atuação em prevenção em 2013. De acordo com os números mais recentes do 
Ministério da Previdência Social, dos 711.164 acidentes de trabalho ocorridos no Brasil em 2011, 
100.230 ocorreram no trajeto entre a residência e o local de trabalho. No mesmo período, os 
acidentes de trabalho relacionados a transporte ferroviário, metroferroviário, rodoviário de 
passageiros e de carga totalizaram 29.589. 
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30/8/13 
Lei dos Motoristas é tema de 
entrevista na rádio O 
Povo/CBN 
O quadro Justiça do Trabalho, no 
programa de rádio 
Revista O Povo/ CBN, teve a 
participação do juiz do 
trabalho Carlos Alberto Rebonatto 
nessa quinta-feira 
(29/8). Ele falou sobre a Lei Nº 
12.619/2012, conhecida 
como Lei dos Motoristas. 
Aprovada em junho do ano 
passado, a legislação ainda gera de 
polêmicas, 
principalmente as relacionadas à 
jornada de trabalho 
dos profissionais. 
Há proposta tramitando no Congresso Nacional para alterar a norma. “As modificações interessam 
apenas aos grandes transportadores, nenhum sindicato legítimo de caminhoneiros é contra os 
dispositivos da lei”, afirmou. O magistrado convidou os sindicatos da categoria e a sociedade para 
participarem de uma audiência pública sobre o assunto, na próxima terça-feira (3/9), a partir das 
14h, na Assembleia Legislativa. Comunicação: Quinzenalmente, um juiz do trabalho vai à rádio 
CBN (FM 95.5), sempre às quintas-feiras, às 15h30, falar sobre um tema trabalhista e responder 
perguntas de ouvintes. Atualmente, o programa Revista O Povo/CBN é apresentado por Ciro 
Câmara e Farias Júnior. 
 
 



 
30/8/13 
Lei dos Motoristas será debatida em audiência pública, na Assembléia Legislativa do 
Ceará 
A Lei Nº 12.619/2012 será debatida às 14 horas, da 
próxima terça-feira, 3 de setembro. Como palestrante, o 
procurador do trabalho do Mato Grosso do Sul Paulo 
Douglas de Moraes, integrante das atividades do Grupo 
de Trabalho Interinstitucional do Programa Trabalho 
Seguro no Ceará. 
 

 
30/8/13 
Audiência discute lei dos motoristas 
Uma audiência pública na Assembleia Legislativa do 
Ceará vai debater, na próxima terça-feira (3), às 14h, a 
aplicação da Lei Nº 12.619/2012, conhecida como Lei 
dos Motoristas. Também serão analisadas propostas de 
alteração da norma que tramitam no Congresso 
Nacional. A audiência terá como palestrante o 
procurador do trabalho do Mato Grosso do Sul Paulo 
Douglas de Moraes e integra as atividades do Grupo de 
Trabalho Interinstitucional do Programa Trabalho Seguro no Ceará (Getrin 7). 
A audiência pública será realizada atendendo a 
requerimento da deputada Eliane Novais. Um dos temas 
a serem debatidos é a proposta é aumentar de quatro para 
seis horas o tempo de direção dos motoristas sem 
descanso. Outra proposta a ser analisada é a retirada de 
responsabilidade do embargador pela jornada dos motoristas. 
O procurador do trabalho Paulo Douglas de Moraes é 
um dos principais defensores da Lei dos Motoristas, 
criada há pouco mais de um ano. Ele defende que 
propostas de alteração na lei analisadas pelo Congresso 
Nacional são inconstitucionais. Em contrapartida, as 
alteração são defendidas, sobretudo, por ruralistas 
preocupados com os possíveis impactos da aplicação da 
lei no custo do frete agrícola. Trabalho Seguro 
O setor de transporte foi escolhido pelos gestores do 
Programa Trabalho Seguro como prioridade para 
atuação em prevenção em 2013. De acordo com os 
números mais recentes do Ministério da Previdência 
Social, dos 711.164 acidentes de trabalho ocorridos no 
Brasil em 2011, 100.230 ocorreram no trajeto entre a 
residência e o local de trabalho. No mesmo período, os 
acidentes de trabalho relacionados a transporte 
ferroviário, metroferroviário, rodoviário de passageiros e de carga totalizaram 29.589. 



 
31/8/13 
Audiência Pública debate Lei dos Motoristas na próxima terça-feira (3/9) 
O SINDICAM-CE - Sindicato dos Trabalhadores nas 
Empresas de Transportes de Mudanças, Bens e Cargas 
no Estado do Ceará, em conjunto com o Presidente da 
Comissão de Viação, Transporte e Desenvolvimento 
Urbano Deputado Heitor Férrer, atendendo 
requerimento de autoria da Deputada Eliane Novais. 
Convida para audiência pública na Assembleia 
Legislativa do Ceará que vai debater, na próxima terçafeira 
(3/9), às 14h, a aplicação da Lei Nº 12.619/2012, 
conhecida como Lei dos Motoristas. 
Também serão analisadas propostas de alteração da 
norma que tramitam no Congresso Nacional. A 
audiência terá como palestrante o procurador do 
trabalho do Mato Grosso do Sul Paulo Douglas de 
Moraes e integra as atividades do Grupo de Trabalho 
Interinstitucional do Programa Trabalho Seguro no 
Ceará (Getrin 7). 
A audiência pública será realizada atendendo a 
requerimento da deputada Eliane Novais. Um dos temas 
a serem debatidos é a proposta é aumentar de quatro para 
seis horas o tempo de direção dos motoristas sem 
descanso. Outra proposta a ser analisada é a retirada de 
responsabilidade do embargador pela jornada dos 
motoristas. 
O procurador do trabalho Paulo Douglas de Moraes é 
um dos principais defensores da Lei dos Motoristas, 
criada há pouco mais de um ano. Ele defende que 
propostas de alteração na lei analisadas pelo Congresso 
Nacional são inconstitucionais. Em contrapartida, as 
alteração são defendidas, sobretudo, por ruralistas 
preocupados com os possíveis impactos da aplicação da 
lei no custo do frete agrícola. 
Trabalho Seguro: O setor de transporte foi escolhido 
pelos gestores do Programa Trabalho Seguro como 
prioridade para atuação em prevenção em 2013. De 
acordo com os números mais recentes do Ministério da 
Previdência Social, dos 711.164 acidentes de trabalho 
ocorridos no Brasil em 2011, 100.230 ocorreram no 
trajeto entre a residência e o local de trabalho. No 
mesmo período, os acidentes de trabalho relacionados a 
transporte ferroviário, metroferroviário, rodoviário de 
passageiros e de carga totalizaram 29.589. 
 


