ABRIL VERDE: MOVIMENTO DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE
ACIDENTES E DOENÇAS DO TRABALHO
O Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho do Estado do Paraná - SINTESPAR idealizou
o movimento Abril Verde e, em parceria com instituições públicas e privadas, promove uma
campanha a favor da saúde e segurança do trabalhador brasileiro. O mês foi escolhido por
conter duas datas importantes para o tema: o dia 07 de abril, Dia Mundial da Saúde, e o dia 28
de abril, Dia Internacional em Memória às Vítimas de Acidentes do Trabalho.
Conforme publicado pela Revista Proteção em seu portal, o diretor-geral da OIT, Guy Ryder,
alertou para a situação inaceitável de 2,3 milhões de mortes por ano por acidentes e doenças
do trabalho, e de 860 mil pessoas que sofrem algum tipo de ferimento todos os dias no
mundo. Segundo a revista, ele estimou que, os custos globais, diretos e indiretos, chegam a 2,8
trilhões de dólares, ou quase 7 trilhões de reais.
Informações do Anuário Brasileiro de Proteção 2015, que utiliza os dados do Anuário
Estatístico da Previdência Social, mostram que no ano de 2013 no Brasil foram 717.911
acidentes no total, 2.814 óbitos e 16.121 incapacidades permanentes.
No intuito de conscientizar a população sobre doenças e acidentes do trabalho, visando
diminuir a crescente ocorrência e a mortalidade dos últimos anos, o Sindicato dos Técnicos de
Segurança do Trabalho desenvolvem o Movimento Abril Verde, uma iniciativa criada em 2014,
e que já colhe resultados, como a lei 12.814/2014 criada pela Câmara Municipal de João
Pessoa, na Paraíba, que tornou abril o mês da prevenção de acidentes do trabalho e também
na cidade de Chapecó Oeste, em Santa Catarina, onde o Conselho Municipal de Saúde da
cidade instituiu o Abril Verde. O objetivo é combater doenças e acidentes de trabalho e,
principalmente, promover a cultura de prevenção, que beneficia tanto empregados quanto
empregadores.
Qualquer pessoa pode participar das ações do Movimento Abril Verde. O calendário de
atividades 2015 conta com ações em vários locais, que contemplam eventos e palestras. Quem
tiver interesse em criar a SIPAT (Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho) na sua
empresa ou outro evento ligado ao tema, o Movimento convida a fazê-lo no mês de Abril.
Poderão também utilizar o material da campanha 2015 disponível para download.
Ações online também ocorrem durante esse período nos canais oficiais da campanha: no
Facebook (www.facebook.com/abrilverdeoficial), no Twitter (www.twitter.com/abrilverdeBR)
e no Instagram (www.instagram.com/abrilverdeoficial).
“Queremos menos dias de trabalhadores parados por causa de acidente, tendo orgulho do
produto que produz ou serviço que presta à sociedade”, afirma Adir de Souza, presidente do
Sindicato dos Técnicos de Segurança do Estado do Paraná (Sintespar).
Sobre Acidentes e Doenças do Trabalho
O Brasil, segundo a OIT, ocupa o 4º lugar no ranking mundial de acidentes fatais de trabalho. O
Estado do Paraná ocupa o 4º lugar no ranking nacional com 52.132 acidentes de trabalho,

atrás de São Paulo (254.208), Minas Gerais (77.252) e Rio Grande do Sul (59.627) e pouco à
frente do Rio de Janeiro (51.036). Somente a região Sul é responsável por 158.113 acidentes, o
equivalente a aproximadamente 22% do total nacional. Os acidentes atingem todas as idades
em vários níveis de incidência. As maiores estão entre 20 e 34 anos. A relação entre gêneros
mostra que a incidência é maior no gênero masculino (494.746) do que no feminino (223.152),
embora este também seja um número bastante expressivo.
Sobre o Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho - SINTESPAR
O Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho no Estado do Paraná - Sintespar - com sede
e foro na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, é constituído para fins de estudo, coordenação,
proteção e representação legal da categoria dos Técnicos de Segurança do trabalho, na base
territorial do Estado do Paraná, fundado com o intuito de colaborar como órgão consultivo dos
poderes públicos e as demais instituições no sentido da solidariedade social, sendo sua
duração por prazo indeterminado. Site: www.sintespar.com.br
Links de interesse:
Matéria Revista Proteção:
http://www.protecao.com.br/noticias/estatisticas/oit:_2,3_milhoes_de_mortes_por_acidente
s_de_trabalho_no_mundo/AQyAAcji/7087
Lançamento da Marca do Movimento Abril Verde:
http://www.agenciaevolve.com.br/post/Abril-Verde-Marca-Nova/?ptg=27
Organização Internacional do Trabalho: http://www.oit.org.br/
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