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Câmeras não são solução para combater 

acidentes de trabalho. Queremos prevenção! 
 

28 de abril, Dia Mundial em Memória às Vítimas! 
 

Neste 28 de abril, quando comemoramos o “Dia Mundial em Memória às Vítimas de 
Doenças e Acidentes de Trabalho”, ressaltamos mais uma vez que acidentes e doenças 
de trabalho se combatem com prevenção e capacitação de todos os envolvidos, 
principalmente o Departamento de Segurança, que inclui técnico, engenheiro, enfim, o 
pessoal do SESMT, que inclusive precisa estar permanentemente no local de trabalho. 
É com base nesta certeza que repudiamos a iniciativa da Oji Papéis que ao invés de 
ampliar o trabalho de prevenção aos acidentes, opta por instalar câmeras para 
fiscalizar as ações de cada companheiro trabalhador, tentando imputar ao trabalhador 
a responsabilidade pelo acidente. Isso é injusto e, certamente, ilegal. 
A Câmera só pode mostrar o acidente, não os fatos que se antecedem, uma vez que a 
culpa sempre está nas ações que antecedem. Câmeras só registram o ocorrido, não 
exprime a verdade sobre a saúde e segurança, por exemplo mostrando friamente o 
acidente. Se queremos evitar acidentes, temos que investir em segurança e prevenção. 
Câmeras só servem para inibir, constranger, amedrontar e é, sim, apenas uma arma 
para a empresa querer punir, como se não tivesse nenhuma responsabilidade pelo 
que ocorre. A culpa é única e exclusiva do empregador, porque o risco do negócio é da 
empresa e não de quem é contratado, tanto que cabe à empresa contratar os 
profissionais de segurança estabelecidos pela legislação em vigor e seguir todas as 
normas de segurança. 
Para evitarmos acidentes e doenças de trabalho, o certo é de que a prevenção tem que 
se antecipar, com a emissão de laudo para estabelecer como deve ser desenvolvida a 
atividade na empresa. Está na legislação e tem que ser cumprido. 
Trabalhador, não coloque sua saúde e vida em risco. Exija segurança e treinamentos 
para desenvolver suas atividades com total segurança. 

 
A Diretoria  


