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Institui  o  Abril  Verde,  mês  dedicado  à
discussão da saúde, segurança e prevenção de
riscos no ambiente de trabalho no Estado de
Mato Grosso.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º  Fica instituído, no calendário oficial de eventos do Estado de Mato Grosso, o Abril Verde, mês
dedicado a discutir saúde, segurança e prevenção de riscos no ambiente de trabalho.

Art. 2° Serão realizadas, durante o mês de abril de cada ano, atividades e mobilizações com o objetivo de
sensibilizar a população, os poderes públicos e a sociedade civil organizada quanto à importância da
prevenção dos acidentes de trabalho e doenças ocupacionais com foco na conscientização, prevenção,
assistência e proteção.

Art. 3º As atividades dispostas no art. 2º desta Lei serão desenvolvidas de modo integrado pelos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário, como por exemplo:

I – iluminação de prédios públicos com luzes de cor verde;

II – promoção de palestras e atividades educativas;

III – veiculação de campanhas de mídia;

IV – realização de eventos.

Parágrafo único O símbolo da campanha referida no caput deste artigo será um laço na cor verde.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

Esse Projeto de Lei tem como objetivo trazer a baila um grave problema que acontece no Brasil: os
acidentes de trabalho, que causam inúmeros prejuízos aos trabalhadores e suas famílias.

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) institui o 28 de abril como Dia Mundial da Segurança e da
Saúde no Trabalho, em alusão ao acidente ocorrido em 28 de abril de 1969, quando uma explosão em uma
mina na Virginia, nos Estados Unidos matou 78  trabalhadores e a Organização Mundial de Saúde (OMS),
institui o dia 07 (sete) de abril como o dia mundial da saúde.

No ano de 2005, foi publicada a Lei Federal nº 11.121, de 25 de março de 2005, que institui o dia nacional
em memória das vítimas de acidentes e doenças do trabalho, a ser celebrado no dia 28 de abril de cada ano.

Deste modo, por causa das datas importantes já comemoradas no mês de Abril, esse mês já é usualmente
empregado com programas e movimentos para a conscientização da população sobre a saúde e segurança
do trabalhador e inserir no dia a dia, através de atitudes corriqueiras, diálogos individuais, contribuindo com a
conscientização através das relações interpessoais.

A campanha de prevenção ao acidente de trabalho já é feito no mês de abril com o laço verde em diversos
órgãos públicos do Estado, como Tribunal de Justiça, Ministério Público de Trabalho, dentre outros.

Inclusive, no dia 04 (quatro) de maio, foi realizado um Ato Público realizado na Praça Ipiranga, centro de
Cuiabá,  organizado pela Superintendência Regional de Trabalho e Emprego de Mato Grosso (SRTE-MT) e
pela Delegacia Sindical de Mato Grosso do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho (DSMT
Sinait), homenageando as 118 pessoas mortas em acidentes de trabalho no Estado do Mato Grosso só no
ano de 2016. Em ato simbólico, 118 cruzes foram fixadas no local. A ação, inicialmente programada para o
dia 28 de abril, Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidentes de Trabalho, foi adiada em razão da Greve
Geral realizada na mesma data. A iniciativa integra o conjunto de atividades da campanha Abril Verde, que
visa à prevenção de acidentes trabalho.

O Estado de Mato Grosso editou decreto nº 1.919, de 29 de agosto de 2013, que instiuiu a política de saúde
e segurança no trabalho para os servidores da administração direta, autárquica e fundacional do poder
executivo. 

Assim, o presente projeto de lei só vem legitimar o mês de abril como  marco para conscientização e a
robustez necessária em todo o Estado, no intuito de ampliar ações que visem à prevenção de acidentes
trabalho.

Assim, requer aos nobres colegas a aprovação do presente projeto de lei.
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