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ESPECIAL SAÚDE

RISCOS INVISÍVEIS

EM DEFESA
DA SAÚDE
E DA VIDA

T

rabalhadores de todo o mundo celebram em 28
de abril o Dia Mundial em Memória das Vítimas
de Acidentes e Doenças do Trabalho. A data foi
instituída pela Organização 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, instituindo o Dia Nacional em
Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho.
O objetivo da data é suscitar reflexões sobre a perversidade
no mundo do trabalho, onde as empresas buscam lucros cada
vez maiores à custa da saúde dos trabalhadores. Segundo
a OIT, anualmente 2,34 milhões de pessoas morrem em
decorrência do trabalho. Dentre as vítimas, 2,02 milhões
(86,3%) vão a óbito por diferentes doenças profissionais e
321 mil em consequência de acidentes.
No Brasil, a situação não é diferente. De acordo com o
Ministério da Previdência Social, entre 2010 e 2012, as
precárias condições de trabalho provocaram a morte de 8.422
trabalhadores. No mesmo período, 2,1 milhões de pessoas
tiveram de se ausentar das atividades laborais por conta de
doenças/acidentes do trabalho. Dentre as ocorrências, 48
mil casos foram diagnosticados como invalidez permanente.
Mas isso é somente a ponta do iceberg, pois os dados
referem-se apenas aos empregados regidos pela CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), não abrangendo servidores
públicos, trabalhadores informais e autônomos.
“Combater essa situação é preocupação constante do
movimento sindical. Por isso a FETEC-CUT/SP e sindicatos
filiados atuam contra a precarização das relações trabalhistas”, afirma Luiz César de Freitas, o Alemão, presidente da
FETEC-CUT/SP. “Nosso foco é viabilizar o trabalho decente
com respeito à dignidade humana”, conclui.

Embora o mundo viva o século dos avanços tecnológicos, os trabalhadores sofrem cada vez mais com a
exploração patronal. Por meio da violência organizacional,
as empresas incutem o medo e incitam a elevada competitividade entre colegas, provocando o esgarçamento das
relações sociais no ambiente de trabalho.
Esse novo modelo de gestão, focado em programas de
avaliações e orientação de desempenho, é causa de inúmeros danos à saúde do trabalhador. Realidade bastante
conhecida pela categoria bancária.
A introdução de novas tecnologias nos bancos, sem
nenhuma participação dos trabalhadores, e as mudanças
organizacionais submetem os bancários a um ritmo de trabalho intenso e penoso, com acúmulo e desvio de função,
o que somado à constante prorrogação da jornada está
causando aumento dos casos de LER/Dort e distúrbios
mentais. “Trata-se de um sofrimento que é invisível aos
olhos da sociedade, que acredita tratar-se de problemas
individuais. Em muitos casos, o trabalhador é responsabilizado pelo próprio acidente, desconsiderando-se a
dinâmica do processo produtivo”, denuncia Adma Gomes,
diretora de Saúde da FETEC-CUT/SP, ao lembrar que os
bancários são os que mais sofrem com os riscos invisíveis.
Contra essa realidade, a categoria investe na mobilização pelo fim da violência organizacional. Dentre as
ações consta a Campanha Menos Metas, Mais Saúde,
cujo objetivo é pressionar os bancos a abrir o debate
com os sindicatos sobre mudanças na organização do
trabalho, de forma a resguardar a saúde e a dignidade
dos trabalhadores.

ACIDENTES E DOENÇAS
DO TRABALHO

Saúde do Trabalhador requer
democracia e participação

N

este ano de 2014,
ocorrerá a 4ª Conferência Nacional
de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (4ª CNST). Trata-se de
um importante momento, quando
diversos setores da sociedade se
reunirão para debater as diretrizes para a implementação de
políticas públicas de combate a
doenças/acidentes do trabalho.
Com o tema Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora,
Direito de Todos e Todas e Dever
do Estado, o evento está sendo
convocado pelos Ministérios da
Saúde, do Trabalho e Emprego,
e da Previdência Social, para o
período de 10 a 13 de novembro,
em Brasília.

Como preparação, já estão
ocorrendo as conferências macrorregionais e estaduais, com
debates preliminares. A 4ª Conferência do Estado de SP (CESTT-SP) será de 7 a 10 de maio.
As Conferências de Saúde do
Trabalhador são um espaço qualificado para um debate propositivo
e contam com legitimidade para
a implementação das necessárias
políticas em SST (Saúde e Segurança do Trabalho.
Como fruto da construção da
3ª Conferência Nacional de ST,
em 2005, a classe trabalhadora
conquistou o Nexo Técnico Epidemiológico, instrumento que
relaciona as doenças de maior incidência por categoria e colabora
no combate às subnotificações.

CUT fortalece
defesa da saúde
Para aprimorar a sua atuação na defesa da saúde, bem como a intervenção
na 4ª CNST, a CUT (Central Única dos
Trabalhadores) realizou entre 23 e 25 de
abril, a sua 1ª Conferência Nacional de
Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora.
Com essa 1ª Conferência, a CUT
espera alavancar as ações dos sindicatos, de maneira a conscientizar os
trabalhadores de que os problemas de
adoecimento e acidentes de trabalho se
originam nos conflitos entre o capital e
o trabalho, e que somente serão superados com a participação dos próprios
trabalhadores.

Sinal de alerta para mudanças na
concessão de benefícios do INSS
Desde 2012, a Previdência
Social debate um novo modelo de
concessão do auxílio-doença. A
proposta em discussão, longe de
melhorar o atendimento nos postos
do INSS (Instituto Nacional de
Seguridade Social), pode acarretar
prejuízos aos trabalhadores.
Conforme a proposta, haverá
mais de um critério para a concessão de benefício. No caso de doença comum, deixa de ser necessária
perícia médica para atestados de
até 60 dias, enquanto que para
doença do trabalho a exigência
continua mantida.
Essa diferenciação pode am-

pliar ainda mais as subnotificações, já que as pessoas tendem
a aceitar o benefício imediato
de doença comum. Além disso,
a Previdência quer deixar para
as empresas a exclusividade na
emissão da CAT (Comunicação de
Acidente do Trabalho). Atualmente, os sindicatos, em conformidade
com a Lei 8213/91, assumem esse
papel quando as empresas tentam
burlar o direito do trabalhador.
É uma situação que expõe ainda mais os empregados ao risco
de demissão, dando ainda mais
liberdade para que as empresas
continuem sugando a saúde dos

funcionários por meio da violência
organizacional.
A CUT (Central Única dos
Trabalhadores) entende serem necessárias mudanças, no sentido de
promover agilidade na concessão
de benefícios e se aperfeiçoarem
os critérios para a identificação
da incapacidade e do nexo causal
e, consequentemente, para a reinserção do trabalhador em seu local
de trabalho, com o devido acompanhamento da Previdência Social.
Para, a CUT, há que se ter um
novo modelo de perícia médica
e reabilitação profissional tendo
como foco a prevenção.
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