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Reforçando os Esforços para Melhorar a Saúde e Segurança do 

Trabalhador 

 

Existem sérios problemas nas áreas de saúde e segurança em muitos locais de trabalho, 
representados pela nossa área de serviços de saúde, em serviços de propriedade, e no 
sector público. 

Em cada ano que passa, em mais de 100.000 associados da SEIU, cerca de 1 em 20 
trabalhadores ficam doentes ou lesionados dos perigos do local de trabalho. Em alguns 
anos, associados da SEIU morreram nos seus locais de trabalho, dando como exemplo a 
trágica perda de associados da local 721 no tiroteiro de San Bernardino no dia 2 de 
Dezembro de 2015. Estes trabalhadores e suas famílias e amigos sofreram em silêncio e 
aguentaram a dor das mortes, lesões e doenças em silêncio longe do olhar do público. 

A relação trabalho e sofrimento ocorre no topo da existência de diferentes raças, géneros, 
desigualdades socio-econômica e ambientais entre os nossos associados da comunidade 
que resultam em disparidades maiores. Muitos dos associados da  SEIU se deparam com 
graves ameaças de violência nas suas comunidades, também se deparam com situações 
de alto risco de violência nos seus locais de trabalho, incluindo associados que trabalham 
no departamento de saúde mental, prisões e com alguns trabalhadores que trabalham 
sozinhos ou em isolamento dos outros colegas de trabalho. Muitos associados da SEIU 
vivem em comunidades contaminadas com toxinas, tais como chumbo, perigosos 
poluentes do ar, são também expostos a amianto, produtos de limpeza e desinfetantes e a 
uma grande variedade de produtos químicos perigosos no local de trabalho.Para muitos 
associados da SEIU, os quais enfrentam piores condições ambientais e sintéticas e 
desastres naturais nas suas comunidades devido às mudanças climáticas, a experiências 
aliadas a perigos no local de trabalho depois destes desastres naturais, tais como o 
furacão Sandy. 

Muitos associados da SEIU enfrentam um risco elevado de lesões em seus locais de 
trabalho em especial os nosso 1 milhão de associados que trabalham nos serviços de 
saúde. Os trabalhadores de serviços de saúde no geral, experienciam em um maior 
número de lesões no local de trabalho do que qualquer outro associado. Infelizmente 
enfermeiros e outros trabalhadores de serviços de saúde são mais prováveis que tenham 
lesões de coluna do que os trabalhadores na área de construção, devido as atividades 
que necessitam o transporte de pacientes. Outros perigos que os associados da SEIU 
enfrentam é a violência no local de trabalho, picadas de agulha e exposição a químicos e 
a doenças infecciosas. Mais frequentemente estes problemas de saúde e segurança são 
piorados pelo baixo número de pessoal e à falta de treino específico pelos empregadores. 
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No geral as pesquisas do governo federal identificaram que os trabalhadores 
principalmente mulheres, pessoas de cor e pagamento de salários baixos normalmente 
levam a condições  não saudáveis e não seguras de trabalho. A saúde e segurança no 
local de trabalho também estão diretamente ligadas com a segurança do paciente nos 
ambientes de assistência médica e com os esforços de bem-estar no local de trabalho 
para melhorar a saúde dos associados da SEIU em casa e no trabalho. 

No congresso em 1970, na aprovação da Lei Saúde e Segurança Ocupacional (OSHA), 
foi estabelecido que todos os trabalhadores têm o direito a “saúdavel e seguro local de 
trabalho”. O congresso também determinou que todos os empregadores têm como 
“responsabilidade primária” de fornecer locais de trabalho “livres de perigos conhecidos”. 
Desde que a lei da OSHA foi promulgada, a nossa nação tem feito grandes progressos na 
modificação de locais de trabalho tornando-os mais seguros na proteção de trabalhadores 
nos seus locais de trabalho. A SEIU criou o programa de segurança a saúde formal na 
conferência internacional em 1984 e criou novos postos de trabalho nesse programa com 
profissionais experientes em saúde e segurança, que monitorizam atividades ao nível 
nacional e estatal e aconselharam líderes e coordenaram os esforços da SEIU. O 
programa de saúde e segurança da SEIU tem desenvolvido muitos líderes novos dentro 
de sindicatos locais através do seu treinamento e aconselhamento de colegas de trabalho 
com os sindicatos locais. 

A SEIU tem uma longa história de lutas de liderança por segurança em locais de trabalho, 
em organizar esforços e em vencer leis estatais e nacionais, em criar regulamentos de 
proteção para todos os trabalhadores e parcerias com outros sindicatos e comunidades 
locais, tais como Comitê Ocupacional de Segurança e Saúde (COSH Groups). Em 1980, 
a SEIU liderou a luta pelas leis, regulamentos e programas para proteger estudantes e 
trabalhadores no nosso sistema nacional de escolas longe da exposição a amianto. Em 
seguida os associados da SEIU lideraram uma campanha que durou 5 anos para 
conseguir a passagem do Padrão de Patógenos Sanguíneos de 1991 OSHA. Hoje em dia, 
como resultado direto da ação sobre a causa da hepatite B e as mortes entre os 
trabalhadores dos serviços de saúde caíram em 97%. Após a pressão feita pelos 
associados da SEIU para a aprovação da lei federal para agulhas mais seguras, primeiro 
na Califórnia seguido por mais 20 estados e depois pela lei federal que teve efeito em 
2001. Como resultado as picadas de agulha foram reduzidas a metade. Esses sucessos 
foram elementos críticos em proteção dos trabalhadores durante o ano de 2014 sobre o 
surto da ébola.  

Atualmente, os sindicatos locais da SEIU liderados pela Aliança de Enfermeiros da 
Califórnia (Nurse Alliance of California), SEIU Local 121RN e o Conselho Estadual da 
Califórnia SEIU têm discutido a prevenção da violência no local de trabalho através da 
legislação, treino e advocacia. Dentro em breve, o padrão final da Cal/OSHA para 
proteger os trabalhadores do serviço de saúde de violência no local de trabalho deve ser 
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aprovado. Isto será o mais compreensivo mandatório padrão de violência no local de 
trabalho da nação. 

Ainda há muito mais a ser melhorado nas condições de segurança e saúde. É, 
principalmente, através de sindicatos, como a SEIU, e através de debates coletivos que 
têm dado voz aos trabalhadores, para terem a última palavra a dizer sobre saúde e 
segurança no trabalho, para aumentar as preocupações com a saúde e exigir que os 
empregadores protejam os trabalhadores do perigo. 
 

Portanto, ficou resolvido que a SEIU vai: 

1. Lutar por um local de trabalho mais seguro e proteger a vida e a saúde dos seus 
associados e tornar isso uma prioridade; 

2. A SEIU vai continuar a ajudar e a melhorar um programa de saúde e segurança no 
trabalho com assistência educacional, técnica e politica; 

3. A SEIU irá desenvolver os novos líderes de saúde e segurança e comprometer 
recursos para resolver problemas de saúde e segurança; 

4. Trabalhar para incorporar saúde e segurança no trabalho nos esforços da SEIU, e 
criar campanhas de clima de justiça, anti-violência, anti-racismo, qualidade de 
serviços de saúde no trabalho e bem-estar no local de trabalho. 

5. A SEIU continuará a trabalhar com outras associações trabalhistas e grupos 
relacionados, para participar na legislação da OSHA com foco em doenças 
infeciosas, violência no local de trabalho, ergonomia e outras preocupações de 
saúde e bem-estar com os nossos associados; e isso a SEIU irá 

6. Convocar um grupo de trabalho para a saúde e segurança; sindicatos locais e 
internacionais devem colaborar entre si. 

 
 
 

Submetido por: 
1199SEIU Trabalhadores Leste da Assistência 
Médica United (United Healthcare Workers East) 
 Aliança Nacional de Enfermeiros (National Nurse 
Alliance) 
 SEIU Local 121RN 


