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O município de Videira, por suas características de agroindústria, possui inúmeros 
trabalhadores que obtém sua renda principal, para atender as necessidades da 
família, dessas atividades. Por sua complexa ocupação e com alta carga de 
trabalho, esses agricultores estão passíveis de serem acometidos por doenças 
ocupacionais, serem vítimas de inúmeros acidentes e também contaminações 
proveniente de produtos químicos, empregados no tratamento e controle de pragas. 
Em virtude disso, objetiva-se oportunizar aos agricultores, principalmente com 
características de agricultura familiar, e também às suas famílias, nas comunidades 
rurais do Município de Videira, o acesso ao conhecimento sobre Segurança no 
Trabalho, estimulando práticas seguras nas atividades Agrícolas. As comunidades 
serão mapeadas e as atividades a serem desenvolvidas em cada uma serão 
definidas após contato inicial e constatação das necessidades específicas, através 
de questionários. Posteriormente serão promovidos encontros buscando instigar o 
debate sobre a temática, através de conversas com as famílias, apresentação de 
teatros, palestras com profissionais da área, entre outras atividades. Busca-se 
fortalecer o vínculo da Instituição de Ensino com as comunidades, proporcionando 
aos acadêmicos a vivência, interação e aplicação de teorias, para atender a 
necessidade de transformação do meio, tornando-o mais seguro. Almeja-se oferecer 
periodicamente palestras sobre a temática sugerida nas comunidades e futuramente 
ampliar a área de abrangência de local para regional.  
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