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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

 

 

OFÍCIO CIRCULAR PTS Nº 002/2022

 

Brasília, [data subscrita].
 

A Suas Excelências os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) Presidentes
dos Tribunais Regionais do Trabalho
C/C Gestores Regionais do Programa Trabalho Seguro
 
Assunto: Ações Abril Verde 2022. Programa Trabalho Seguro (PTS)
 
 

Senhor(a) Desembargador(a) Presidente,
 
 O Programa Trabalho Seguro (PTS) da Justiça do Trabalho

participa todos os anos com o Ministério Público do Trabalho (MPT) e a
Organização Internacional do Trabalho (OIT) da campanha pela prevenção dos
riscos a acidentes de trabalho e das doenças ocupacionais no Brasil.

As medidas de comunicação em relação ao tema ganham
destaque no mês de abril de cada ano: no denominado “Abril Verde”. O mês é
dedicado à discussão e à conscientização da sociedade sobre questões relativas
à saúde, à segurança e a prevenção no ambiente de trabalho.

Desde 1948, no dia 7 de abril, a Organização Mundial da Saúde
(OMS) celebra o Dia Mundial da Saúde. E o dia 28 do mesmo mês é o Dia
Mundial em Memória das Vítimas em Acidentes e Doenças do Trabalho foi
instituído pela Lei n° 11.121, de 25 de maio de 2005.

Assim, algumas ações são pensadas, a fim de dar visibilidade ao
tema. Dessa forma, sugerimos que o portal da internet do Tribunal veicule
matérias sobre a temática, bem como avalie a possibilidade de adoção de uma
ou mais medidas abaixo:

 
a. iluminação do(s) prédio(s) dessa instituição, se possível, com a

tonalidade verde;
b. afixação de laços verdes nos edifícios-sedes;
c. exposição de fotografias nas unidades dessa instituição,

tendo como tema o ambiente do trabalho. Indicamos, a título de sugestão,
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as fotografias do livro de fotos publicadas pela CODEMAT do Ministério
Público do Trabalho ou fotos do acervo da própria instituição que se
refiram ao tema;

d. divulgação de mensagens nos sites dessa instituição,
alusivas ao ambiente de trabalho saudável, observando-se, tanto quanto
possível, durante o mês de abril, a predominância da “coloração” verde nos
seus respectivos sítios e a utilização de mensagem: “Todos juntos pela
prevenção de acidentes do trabalho” ou outra que a instituição entender
pertinente.

e. passeios ciclísticos, caminhadas etc.
 

O apoio a tão nobre causa é de imensa relevância para a conscientização de que
a prevenção é a melhor forma de evitar infortúnios do trabalho e ainda de que o atual conceito
de prevenção é o de investimento, não se incluindo no conceito de gastos ou de despesas.

Em nome do Programa Trabalho Seguro, renovamos os protestos de elevada
estima e distinta consideração com os mais sinceros agradecimentos.

    Atenciosamente, 
 

DELAÍDE ALVES MIRANDA ARANTES

Ministra do Tribunal Superior do Trabalho

Coordenadora do Comitê Gestor Nacional do Programa Trabalho Seguro

Documento assinado eletronicamente por DELAÍDE ALVES
MIRANDA ARANTES, MINISTRA, em 05/04/2022, às 14:16,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art.
4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.tst.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0097586 e o código CRC 1197E1D5.
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