
LUTA PELA DIGNIDADE
DO TRABALHADOR

A cada 15 segundos, um tra-
balhador no mundo morre 
vítima das condições ina-
dequadas no ambiente de 
trabalho. Anualmente, são 2 

milhões de mortos por conta de doen-
ças ocupacionais e 321 mil, em decor-
rência dos acidentes laborais.

Denunciar essa triste realidade é o 
objetivo do Dia Mundial em Memória 
das Vítimas de Acidentes e Doenças do 
Trabalho celebrado em 28 de abril.

A data foi instituída pela Organi-
zação Internacional do Trabalho (OIT), 
em 2003, em alusão à explosão de 
uma mina nos Estados Unidos, em 28 
de abril de 1969, acidente que causou 
a morte de 78 trabalhadores. Em 2005, 
o Estado brasileiro acatou a iniciativa 
da ONU e promulgou a lei 11.121, ins-
tituindo o Dia Nacional em Memória 
das Vítimas de Acidentes e Doenças 
do Trabalho.

Por meio dessa data, busca-se aler-
tar sobre a perversidade no mundo do 
trabalho, como fruto da ganância das 
empresas, as quais não medem esfor-
ços para aumentar a produtividade, 
cortando custos e impondo ritmo 
cada vez mais intenso e penoso aos 
seus empregados.

Para a Organização Internacional 
do Trabalho, os números de acidentes 
e doenças fatais do trabalho repre-
sentam uma verdadeira guerra contra 
os trabalhadores. Conforme a OIT, o 
Brasil � gura na quarta colocação do 
ranking mundial.

Informações do Anuário Brasileiro 
de Proteção 2015, com base nos dados 
do Anuário Estatístico da Previdência 
Social, mostram que, no ano de 2013, 
ocorreram no país 717.911 acidentes 
no total, 2.814 óbitos e 16.121 incapa-

cidades permanentes, somando mais 
de R$ 10 bilhões em gastos com encar-
gos previdenciários.

Esses dados, no entanto, referem-
-se apenas aos empregados regidos 
pela CLT (Consolidação das Leis Tra-

Se hoje as condições no ambiente 
de trabalho já são motivo de intenso 
sofrimento aos trabalhadores, a situa-
ção tende a ser ainda pior, caso o Pro-
jeto de Lei 4330 sobre as terceirizações 
passe a integrar a legislação brasileira.

De interesse do empresariado, 
o PL 4330, de 2004, foi aprovado no 
início de abril pela Câmara dos Depu-
tados, em Brasília, seguindo para tra-
mitação no Senado Federal. Havendo 
alterações, volta para nova apreciação 
na Câmara. Se aprovado, vai à sanção 
presidencial.

A CUT está mobilizada contra o PL 
4330, já que ele não estabelece limites 
para a terceirização. “Se virar lei, todas 
as funções poderão ser terceirizadas 
indiscriminadamente. Assim, os tra-
balhadores, que hoje têm contrato de 
trabalho, tendem a ser trocados por 

outros com salários e direitos reduzi-
dos. Será a precarização desmedida 
das condições de trabalho e emprego, 
repercutindo diretamente na saúde”, 
adverte Luiz César de Freitas, o Ale-
mão, presidente da FETEC-CUT/SP.

O dirigente frisa a importância de 
os trabalhadores caminharem juntos 
com seus sindicatos, de maneira a am-
pliar a luta contra o PL 4330, e na defe-
sa da saúde e da dignidade de toda a 
classe trabalhadora. “Além de defender 
nossas conquistas, devemos atuar pelo 
fortalecimento do SUS (Sistema Único 
de Saúde), contra a privatização mal 
disfarçada dos atendimentos médicos, 
cobrando para que 10% da receita cor-
rente bruta da União sejam investidos 
na saúde pública, de forma a bene� ciar 
toda a população brasileira”, salienta o 
presidente da FETEC-CUT/SP.

Risco ainda maior
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balhistas), não abrangem servidores 
públicos, trabalhadores informais e 
autônomos. Além disso, ainda há as 
subnoti� cações de acidentes/doenças 
do trabalho, o que remete para um 
quadro ainda mais agravante.



NÃO AO ATAQUE AOS DIREITOS 
DOS TRABALHADORES

Já estão em vigor alterações no 
acesso aos benefícios da Previ-
dência Social para os trabalha-
dores acometidos por doenças/
acidentes do trabalho, conforme 

previsto na MP (Medida Provisória) 664, 
editada em dezembro de 2014.

Dentre as mudanças, agora há a pos-
sibilidade de realização de perícia médica 
por meio de convênios do INSS com em-
presas privadas ou com outros órgãos e 
entidades públicas. Também foi ampliado 
o prazo, de 15 para 30 dias, para que o 
trabalhador passe pela perícia do INSS.  O 
teto do benefício agora equivale à média 
dos últimos 12 salários.

A CUT e demais entidades sindicais 
são contra as mudanças, pois entendem 
que elas ampliam ainda mais as subno-
ti� cações. Assim, aprofundaram as críti-
cas durante o Fórum Nacional de Saúde 
do Trabalhador das Centrais Sindicais, 
realizado em março, com a presença dos 
ministros Carlos Eduardo Gabas (Previ-
dência Social) e Manoel Dias (Trabalho 
e Emprego). 

Quando questionado sobre os con-
vênios para perícia médica, Carlos Gabas 
concordou com a inadequação e disse 
que a medida é passível de revisão. “Se 

está dando essa interpretação, vamos 
mudar”, a� rmou o ministro. 

Manoel Dias, por sua vez, garantiu 
ao Fórum que haverá muitas reuniões 
com as centrais para que se chegue a um 
acordo tendo como garantia a manuten-
ção dos direitos dos trabalhadores.

“Enquanto isso, os sindicatos devem 
acompanhar de perto todo o processo 
de afastamentos por questões de saú-

Publicação de responsabilidade da FETEC-CUT/SP - Federação dos Bancários da CUT • Presidente: Luiz César de Freitas (Alemão) • Secretário Geral: Roberto 
Rodrigues • Diretora de Administração e Finanças: Aline Molina • Diretora de Imprensa e Comunicação: Jackeline Machado • Diretora de Saúde e Condições 
de Trabalho: Adma Gomes • Jornalistas: Juliana Satie (MTb 39.567/SP) e Lucimar Cruz Beraldo (MTb 20.642/SP) • Projeto grá� co: Tadeu Araujo Pça da Repú-
blica, 468 - 3º andar • CEP 01045-000 - Centro - São Paulo/SP • Tel. (11) 3361-4419 • Fax 3337-6822 • e-mail: sgeral@fetecsp.org.br • site: www.fetecsp.org.br.

de e acidentes no trabalho, cobrando o 
devido acompanhamento do INSS nas 
perícias, bem como orientar os traba-
lhadores a manterem a documentação 
comprobatória da doença/acidente do 
trabalho”, alerta Adma Gomes, diretora 
de Saúde e Condições de Trabalho da 
FETEC-CUT/SP ao ressaltar que a � scali-
zação é determinante para evitar a am-
pliação das subnoti� cações.

As pressões por cumprimento de 
metas, ritmo intenso, desrespeitos cons-
tantes da jornada e desvios de funções 
fazem parte de uma rotina vivida pelos 
bancários em seus ambientes de tra-
balho. Como consequência crescem os 
agravos à saúde, fazendo da categoria 
bancária uma das mais acometidas pelos 
distúrbios mentais e casos de LER/Dort.

Preocupados com essa situação, os 
sindicatos mantêm luta constante em 
defesa da saúde dos bancários, realizan-
do atividades, por exemplo a Menos Me-
tas, Mais Saúde, e priorizando o debate 
nas campanhas nacionais da categoria.

Como fruto dessa atuação, hoje a 
Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 
inclui regras, cujo objetivo é coibir as 
práticas abusivas dos bancos. O instru-
mento proíbe divulgação de ranking 
individual dos empregados, bem como 
cobranças de cumprimento de resulta-
dos por mensagens e ligações telefôni-
cas particulares (Cláusula 36)

Também está disponível o Protocolo 
para Prevenção de Con� itos no Ambiente 
de Trabalho. Trata-se de uma ferramenta 
contra o assédio moral, cuja adesão é vo-
luntária. “Com o Protocolo, os bancários 
estão seguros para denunciar as práticas, 

as quais os bancos reiteradamente ne-
gam a ocorrência”, a� rma Adma Gomes.

Outra importante ferramenta na de-
fesa da saúde dos bancários é o Grupo 
de Trabalho para análise dos afastamen-
tos médicos (cláusula 62). O GT é biparti-
te e deve coletar dados para análise até 
31/08/2015.

Também deve-se destacar a con-
tinuidade da Comissão Bipartite de 
Segurança Bancária (cláusula 63), cujo 
objetivo é buscar  medidas para ampliar 
a segurança nos bancos, preservando as-
sim a vida e a integridade física e mental 
de bancários e população.

Defender a saúde é luta constante na categoria bancária


