
UGT participará de evento do TRT 2 

  

O presidente Ricardo Patah estará presente e convida a 
todas as entidades filiadas que participem e exponham 

seus materiais e suas bandeiras de LUTA! 

  

28 de Abril  

“Dia Mundial em Memória das Vítimas de 
Acidentes e Doenças do Trabalho”  

  

No vão livre do MASP, em 24 de abril, haverá conscientização sobre trabalho seguro; sendo mais 
uma das diversas atividades do mês alusivo ao Dia Internacional em Memória às Vítimas de 

Acidentes e Doenças do Trabalho. Dia 25, palestras e dia 26 Grande Ato Público!! 

  

  

  

A União Geral dos Trabalhadores, através de seu filiado, o Sindicato dos 
Comerciários de São Paulo, é uma das parceiras do evento “Valorizando nossos bens mais 
preciosos: a vida e a saúde”, realizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – 
TRT 2, durante o mês de abril. A ação faz parte do Programa Trabalho Seguro, iniciativa 
nacional do Tribunal Superior do Trabalho.  

  

No dia 24 de abril, a União Geral dos Trabalhadores - UGT participará com seus 
filiados de atividade de conscientização sobre o trabalho seguro no vão livre do MASP, das 
10h às 15h, na Avenida Paulista, 1578. A visitação é livre e haverá a distribuição de material 
institucional.  A UGT e seus filiados estarão com um estande para divulgação dos materiais 
informativos elaborados por nossos filiados, desta forma estão todos convidados a expor os 
materiais de cada entidade. 

  

Já a noite, no auditório do Fórum Rui Barbosa – Av. Marquês de São Vicente, 235 – 
na Barra Funda, das 18h30 às 21h30, serão realizadas duas palestras. O ministro do Tribunal 
Superior do Trabalho, Alexandre Belmonte, falará sobre assédio moral no ambiente do 



trabalho. O advogado e professor, José Affonso Dallegrave Neto, falará sobre direito à 
felicidade.  

  

Nesse mesmo local, no dia 25 de abril, às 17h30, além da exposição de nossos 
materiais no estande, haverá a apresentação do Coral dos Correios no hall do Fórum Rui 
Barbosa. Já às 19h será realizada a palestra  “Navegando com Sucesso” por Vilfredo 
Schurman.  

  

Para as palestras é necessário se inscrever em http://ejud2.trtsp.jus.br/?p=996 Veja a 
programação abaixo: 

  

A Organização Internacional do Trabalho chama a data de Dia Mundial da Segurança 
e Saúde no Trabalho, mas o movimento sindical reforça que esta data é alusiva ao “Dia 
Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho”. O 
tema deste ano é a prevenção das doenças relacionadas ao trabalho, que somam cerca de 2 
milhões  de casos por ano.  

  

Tema: CAMPANHA DE ESCLARECIMENTO E CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O 
TRABALHO SEGURO 

  

PROGRAMAÇÃO: 

  

1º Dia:  24/04/2013 - São Paulo 

  

1ª Parte: 

Horário: das 10h00 às 15h00 

Local: Vão Livre do MASP – Avenida Paulista, 1578 

Apresentação de Teatro de Rua 

Campanhas de esclarecimentos e conscientização da população com os seguintes parceiros e 
entidades que apoiam o projeto: 

http://ejud2.trtsp.jus.br/?p=996


Associação Brasileira dos Distribuidores e Importadores de Equipamentos e Produtos de 
Segurança e Proteção ao Trabalho - ABRASEG  

Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Guarulhos - ASSEAG 

Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 2ª Região - AMATRA - São Paulo 

Associação Nacional da Indústria de Material de Segurança e Proteção do Trabalho -
ANIMASEG 

Centro de Formação dos Profissionais da Educação - CENFORPE 

Centro Universitário Fieo – UNIFIEO 

Centro Universitário Metropolitano de São Paulo – FIG-UNIMESP 

COMGÁS 

Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ 

Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo – CREA-SP 

Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT  

Corpo de Bombeiros 

CORREIOS 

Defesa Civil Municipal 

Editora Gráficos Burti 

Empresa de Cosméticos NATURA 

Escola Judicial do TRT de São Paulo - EJUD2  

Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado de São Paulo – FHORESP 

Federação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Pesada- 
FENATRACOP 

FUNDACENTRO 

GOL Linhas Aéreas 

Instituto Brasileiro de Direito Constitucional - IBDC 

Julio Simões Logística – CS Brasil 



Ministério Público do Trabalho de São Paulo 

Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand - MASP 

ODEBRECHT Infraestrutura 

Ordem dos Advogados do Brasil - OAB – 39ª Subsecção São Bernardo do Campo 

Ordem dos Advogados do Brasil - OAB – 57ª Subsecção Guarulhos 

Revista CIPA 

Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo - SINDUSCON-SP 

Sindicato da Indústria de Material de Segurança - SINDISEG 

Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região – SETCESP 

Sindicato dos Comerciários de São Paulo   

Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos - SINCOMERCIÁRIOS 

Sindicato dos Empregados nas Empresas Concessionárias no Ramo de Rodovias e Estradas 
em Geral do Estado de São Paulo - SINDECREP/SP 

Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Pesada, Infraestrutura e Afins de São 
Paulo - SINTRAPAV/SP 

Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Refeições Coletivas Suzano e Região e 
Trabalhadores nas Empresas Fornecedoras de Refeições para Aeronaves no Município  
de Guarulhos - SINTERCATER 

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas Mecânicas e de Material 
Elétrico de Suzano 

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas, Farmacêuticas e Material 
Plástico de Suzano - SINDQUIMSUZANO 

Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de São Paulo - SRTE/SP 

Universidade Católica de Santos - UNISANTOS 

União Geral dos Trabalhadores – UGT 

  

2ª Parte:  

Horário: das 18h30 às 21h30 



Local: auditório do Fórum Rui Barbosa – Av. Marquês de São Vicente, 235 - Barra Funda. 

Tema: Do Assédio Moral no Ambiente de Trabalho 

Palestrante: Alexandre Belmonte - Ministro do Tribunal Superior do Trabalho 

Tema: Direito à Felicidade 

Palestrante: José Affonso Dallegrave Neto - Advogado e Professor 

  

2º Dia: 25/04/2013  

Horário: das 17h30 às 22h00  

Local: Auditório do Fórum Rui Barbosa – Av. Marquês de São Vicente, 235 - Barra Funda. 

  

Apresentação do Coral dos Correios no hall do Fórum Rui Barbosa: das 17h30 às 18h30  

  

Palestra: das 19h00 às 22h00 

  

Tema: Navegando com Sucesso 

Palestrante: Vilfredo Schurman 

  

Participação e Presidência da Mesa 

Pedro Paulo Teixeira Manus - Ministro do Tribunal Superior do Trabalho 

  

Desde já agradecemos a colaboração e participação de todos. 

  

Viva os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros!! 

Viva a União Geral dos Trabalhadores!! 



  

  

  

28 de Abril – “Dia Mundial em Memória das Vítimas de 
Acidentes de Trabalho”  

2013  

   

Na data de 28 de abril os trabalhadores do mundo todo celebram o “Dia Mundial em 
Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho”.  

   

Esse dia foi instituído por iniciativa de sindicatos Canadenses e escolhido em razão de um 
acidente que matou 78 trabalhadores em uma mina no estado da Virgínia, nos Estados 
Unidos no ano de 1969. No Brasil, em maio de 2005, foi promulgada a Lei nº 11.121, criando 
o Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho.  

   

Em todo o mundo milhões de trabalhadores se acidentam e centenas de milhares morrem 
no exercício do trabalho a cada ano. No Brasil, os números também são impressionantes. As 
estatísticas oficiais do Ministério da Previdência mostram que em 2011 foram registrados 
711 mil casos de acidentes de trabalho, com 2.844 mortes e 14.811 trabalhadores sofreram 
incapacidade permanente.  

Todos os anos são gastos em nosso País bilhões em recursos públicos com os acidentes do 
trabalho. Em 2008 foram R$ 46 bi, com assistência médica, benefícios por incapacidade 
temporária ou permanente, e pensões por morte de trabalhadores vítimas das más 
condições de trabalho.  

   

Essa situação só persiste porque as empresas não cumprem as leis que preveem a proteção 
da integridade física dos trabalhadores em seus locais de trabalho e a fiscalização do 
governo é falha.  

   

Tradicionalmente as centrais sindicais CUT, CTB, FORÇA SINDICAL, UGT, NCST E CGT-B 
marcam o 28 de abril com a realização de atividades sobre um tema específico relacionado 



às questões que afetam a saúde e a integridade física e psicológica dos trabalhadores. Em 
2013 está sendo adotado o tema “Pelo fim dos acidentes graves e fatais no trabalho”.  

   

No dia 26 de abril próximo, sexta-feira que antecede a data comemorativa, realizaremos 
em São Paulo uma caminhada saindo da Praça Ramos de Azevedo, em frente ao teatro 
municipal até a Praça da Sé, chamando a atenção da população e das autoridades públicas 
para essa calamidade que todos os anos atinge milhares de trabalhadores brasileiros e 
suas famílias, causando ainda elevados prejuízos aos cofres públicos.  PELO FIM DOS 
ACIDENTES GRAVES E FATAIS NO TRABALHO 

  

Enquanto os patrões lucram cada vez mais, você sabia que... 
•...no Brasil acontecem cerca de 700 mil acidentes de trabalho por ano? 

•...morre um trabalhador a cada três horas vítima de acidente de trabalho? 

•...são registrados em média 80 acidentes e doenças do trabalho a cada hora de 
jornada diária? 

•...diariamente cerca de 40 trabalhadores não retornam ao trabalho devido a invalidez ou morte? 

•...cerca de 200 mil mulheres sofrem acidentes de trabalho por ano? 

•...por ano aproximadamente 18 mil acidentes resultam em morte ou invalidez permanente? 

•...300 mil acidentes de trabalho causam invalidez temporária de trabalhadores? 

•...o país gasta 70 bilhões por ano com os acidentes e doenças do trabalho? 

Fonte: Anuários Estatísticos da Previdência Social 

  

As principais causas de acidente de trabalho são: 

Ritmo intenso de trabalho; 

• Metas incompatíveis com as condições de trabalho; 

• Jornada de trabalho excessiva; 

• Condições precárias de trabalho; 

• Terceirização da mão de obra; 



• Descumprimento da legislação trabalhista; 

• Aumento da produtividade sem a devida segurança; 

• Trabalho análogo à escravidão; 

• Assédio moral e perseguição aos trabalhadores; 

• Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (CIPA’s) ineficientes e controladas pelos 
patrões; 

• Sucateamento da fiscalização no Ministério do Trabalho. 

  

 


