SINTRACOM-LONDRINA

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil e do Mobiliário de Londrina

no combate aos acidentes de trabalho
acidentes
O Estado do Paraná teve 270 mortes por
r este
de trabalho em 2013. Temos que enfrenta
problema e preservar vidas humanas!
No mundo inteiro, ocorrem 270 milhões de
acidentes de trabalho por ano, quase
31 mil acidentes por dia.

Isto tem que acabar!

BASTA!

Palavra do Presidente:

Não vamos admitir o aumento de
mortes por acidentes de trabalho
O Estado do Paraná teve 270 mortes por acidentes de trabalho em
2013. Temos que enfrentar este problema e preservar vidas humanas!
No mundo inteiro, ocorrem 270 milhões de acidentes de trabalho por
ano, quase 31 mil acidentes por dia. Isto tem que acabar!

Desde que entramos no Sindicato, decidimos que a preservação da vida e da
saúde do trabalhador na construção civil seria nossa primeira e mais importante
tarefa.
Naquele tempo, era difícil passar um mês sem acidente fatal no setor. Após
muita batalha, principalmente após a criação da NR-18, norma regulamentadora
que trata das condições de segurança no ambiente de trabalho na construção
civil, conseguimos passar cinco anos sem a ocorrência de morte nos canteiros de
obra.
É claro que com o crescimento que o setor vivencia a partir das obras do PAC
(Plano de Aceleração do Crescimento), iniciadas no governo Lula e continuadas
na gestão da Presidenta Dilma, o fantasma dos acidentes passaram a rondar os
trabalhadores na construção civil.
Por isso, também incrementamos nossas ações no sentido de garantir que o
trabalhador volte pra casa, ao final do dia, do mesmo jeito que de manhã.
Saudável. Inteiro. Vivo!
Neste sentido, chamamos a atenção da população e, principalmente, dos
governantes e órgãos fiscalizadores da segurança no ambiente de trabalho, para
a perda de 270 vidas humanas no Paraná, no ano de 2013. Os dados foram
divulgados no início deste mês de abril pelo Anuário Estatístico da
Previdência Social.
Para nós, da classe trabalhadora, toda vida deve ser
preservada a todo custo. Por isso, neste Dia Mundial em Memória
das Vítimas de Acidente de Trabalho, vamos às ruas para
denunciar o número de vidas perdidas em acidentes de trabalho.
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