Dados alarmantes
No mundo, a cada 15 segundos uma pessoa morre
vítima de acidente ou doença do trabalho.
Por ano, 2,02 milhões de trabalhadores (as) morrem
em decorrência de enfermidades relacionadas ao
trabalho.
O Brasil ocupa a quarta posição no ranking mundial
de acidentes, doenças e mortes no trabalho.
Fonte: Organização Internacional do Trabalho (OIT), 2013

No Brasil, em 2013, foram registrados 717.911
acidentes, 2.814 óbitos e 16.121 incapacidades
permanentes.
Fonte: Anuário Estatísticos da Previdência Social
Somente em 2013, o INSS pagou R$ 367 milhões em
benefícios por acidentes de trabalho.

As propostas do Movida:
A carta de propostas do Movida lista os
números de doenças e acidentes de trabalho em
âmbito nacional, estadual e municipal e apresenta
várias prioridades, destacando entre elas:
1) Criar o Disk Prevenção de Acidente de
Trabalho, objetivando centralizar informações;
2) Estabelecer um ranking estadual
apontando as 10 empresas que mais causam
acidentes, doenças e mortes no trabalho, em Santa
Catarina;
3) Defender junto ao Ministério Público do
Trabalho que as multas advindas dos Termos de
Ajustamento de Conduta, sejam revertidas em
campanhas de promoção e prevenção às doenças,
acidentes e mortes no trabalho;
4) Exigir junto ao Estado que os setores
econômicos e patronais implantem os Centros de
Reabilitação Funcional para Trabalhadores e
Tr a b a l h a d o r a s c o m p ro b l e m a s d e s a ú d e
ocasionados por LER/DORT e transtornos
psíquicos.

‘‘Trabalhar para viver,
não para morrer’’.
‘‘Mobilização em defesa
da Vida, Saúde e
Segurança da Classe
Trabalhadora.’’

28 de abril de 2016
9h - Concentração no Pavilhão da Fenarreco
11h - Ato Público na Praça Barão
de Schneéburg Brusque/SC

Informações e Denúncias
Cist Brusque: (47) 3351 2115 | (47) 3351 6636
Fórum Sindical de Brusque: (47) 3351 3555
Cerest Estadual: (48) 3251 7927
Ministério do Trabalho: (48) 3229 9700
Movida: (47) 3267 2700
Ministério Público Estadual: (48) 3229 9000
Justiça do Trabalho: (48) 3216 4000

Entidades
Promotoras
Carta de proposições entregue e protocolada no Ato Público de
Chapecó/2015, em frente a todos participantes, para o Desembargador
do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), Dr. Amarildo Carlos de Lima e
para o Juiz do Trabalho Substituto de Criciúma, Dr. Ricardo Jahn.

NOVA CENTRAL

CNTI

SINDICAL DE TRABALHADORES

(Fetiesc), pela iniciativa de um grupo de

Santa Catarina

Brasil
Em onze anos, 101.829 mil pessoas foram
aposentadas por serem vítimas de acidentes e
doenças do trabalho;
Em doze anos o INSS pagou R$ 16 bilhões em
aposentadorias por invalidez e auxílios doenças
motivados por questões relacionadas as doenças e
acidentes de trabalho;
No ano de 2013, o Brasil registrou 717.911
acidentes de trabalho e 2.797 mortes;
(Fonte: MPE/RAIS - MPS/AEPS)

Cerca de 3 mil pessoas participaram do Ato Público do
Movida realizado no dia 28 de abril de 2015, em Chapecó.

O que é o Movida?
O Movimento em Defesa da Vida, Saúde e
Segurança da Classe Trabalhadora Catarinense
(Movida) nasceu em 2003, na sede da Federação dos
Trabalhadores nas Indústrias do Estado de Santa
Catarina (Fetiesc), pela iniciativa de um grupo de
pessoas preocupadas com os problemas relacionados
à saúde e segurança da classe trabalhadora.
Há 13 anos, entidades sindicais, parlamentares,
proﬁssionais ligados à área da saúde e segurança
iniciaram um processo de estudos, debates e
mobilização social buscando prevenir e proteger as
pessoas vítimas de doenças e acidentes de trabalho.
O Movida acontece no dia 28 de abril por ser
o ‘‘Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes
e Doenças do Trabalho’’. A data foi escolhida em razão
de um acidente que matou 78 trabalhadores em uma
mina no estado da Virgínia, nos Estados Unidos no ano
de 1969.

O estado de Santa Catarina ocupa o 1º lugar
no ranking nacional de acidentes de trabalho. A cada
1.000 vínculos 22,4 registram acidentes ou doenças
do trabalho. (Fonte: MPS / 2013);
O índice de trabalhadores afastados por
motivos de saúde nas principais atividades
econômicas de Santa Catarina é 48% maior que a
média nacional; (Fonte: MPF / UFSC / UNIVALI / 2011)
O número de doenças e acidentes de
trabalho em Santa Catarina, no período de 2006 a
2013 é de 360,4 mil casos. Ou seja, ocorrem 141
incidências por dia e 51,5 mil por ano. *
As quatro atividades que tiveram maior
incidência de doenças e acidentes de trabalho no
estado em 2013 são: fundição de ferro e aço (16,3%),
coleta de resíduos não perigosos (14,3%), atividades
de correio (10,4%) e apoio à gestão de saúde
(10,3%).*
*Fonte: Dados coletados pela Subseção do Dieese na Fetiesc da Dataprev
(Ministério da Previdência Social).

Combate ao Trabalho Infantil
O programa Bom dia Santa Catarina alertou a
sociedade, no dia 14 de fevereiro de 2016, que Santa
Catarina é o sexto estado no ranking de
ﬂagrantes de trabalho infantil e o quarto na

lista de acidentes de trabalho com crianças.
Somente em 2015, 169 meninos e meninas
se feriram trabalhando. O número é quase 80%
superior ao registrado em 2014.

Brusque
Em quatro anos, de 2011 a 2015, um total de
4.392 pessoas receberam auxílio-doença por acidentes
ou doenças do trabalho.
(MDD junho/2015)

