
E S P E C I A L  S A Ú D E

TRABALHADOR NÃO DEVE 
SER VÍTIMA DO TRABALHO

28 de abril é o Dia em Memórias às Vítimas de Acidentes e 
Doenças do Trabalho. Instituída em 2003 pela OIT (Organização 
Internacional do Trabalho), a data é em alusão à explosão de 
uma mina nos Estados Unidos, em 28 de abril de 1969, que cau-
sou a morte de 78 trabalhadores. Em 2005, o Brasil promulgou a 
lei 11.121, instituindo o dia.

Essa data é fundamental para denunciar o altíssimo número 
de trabalhadores que morrem diariamente no mundo. A cada 
15 segundos, uma pessoa é vítima fatal das más condições no 
ambiente de trabalho. De acordo com a agência da ONU, mais 
de 313 milhões de trabalhadores sofrem acidentes de trabalho 
não fatais a cada ano, o que equivale a 860 mil pessoas feridas no 
trabalho diariamente. Enquanto isso, a cada dia, 6.400 pessoas 
morrem em acidentes ou doença pro� ssional, resultando em 2,3 
milhões de mortes a cada ano.
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Riscos podem piorar

Atualmente tramitam no Congresso projetos de lei que ata-
cam diretamente os direitos dos trabalhadores. Podemos citar 
o PLC30, que libera a terceirização, e assim, retira vários direitos 
trabalhistas. E o PL2409/2011, que considera que o deslocamen-
to do empregado até o local de trabalho e seu retorno não inte-
gram a jornada de trabalho, ou seja, acidentes ocorridos nestes 
trajetos não serão mais considerados acidentes de trabalho.

“Não podemos deixar que projetos que retiram direitos tra-
balhistas sejam aprovados. Precisamos lutar para que os traba-
lhadores conquistem mais direitos e tenham segurança em seus 
ambientes de trabalho. Não permitiremos que nossa CLT seja 
rasgada”, a� rma Aline Molina, presidenta da FETEC-CUT/SP.

Ao todo, estão em trâmite no Congresso Nacional 55 proje-
tos contra os trabalhadores, todos à surdina para que avancem 
sem o conhecimento da população e que somente bene� ciam 
os patrões.

 
Adoecimento da categoria

O último anuário estatístico da Previdência Social, de 2013, 
aponta que, naquele ano, 13.849 bancários foram afastados do 
trabalho em função de acidentes e doenças ocupacionais. Entre 
as causas, estão transtornos mentais e ocupacionais, Lesões por 
Esforços Repetitivos e dos Distúrbios Osteomusculares Relaciona-

dos ao Trabalho (LER/Dort), lesões de causas externas e tumores.
Se atualmente os bancários já têm uma vida estressante, 

que os levam ao adoecimento, imaginem sem os direitos 
garantidos na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e na 
CCT (Convenção Coletiva de Trabalho), como férias, abo-
no, plano de saúde, licença maternidade e doença remu-
nerados. Direitos que estão ameaçados caso a terceiriza-
ção seja aprovada e ao momento de instabilidade política 
do país que em nada favorece os trabalhadores.

“Todos os benefícios garantidos em leis foram conquis-
tados com anos de luta. Os bancários têm uma CCT forte que 

agrega mais conquistas a cada ano, devido à unidade da catego-
ria que tem uma Campanha Nacional Uni� cada, além de sermos 
pioneiros em algumas, como na ampliação da licença maternida-
de para 180 dias. Não podemos permitir o retrocesso. Estamos nas 

ruas em defesa da democracia”, reforça Aline.



MARIANA É O MAIOR CRIME 
AMBIENTAL COM BARRAGENS 

DE REJEITOS DA HISTÓRIA

Antes do dia 05 de novembro de 
2015, poucas pessoas conheciam a 
cidade histórica de Mariana (MG). Mu-
nicípio de pouco mais de 58 mil habi-
tantes, a 124 km de distância de Belo 
Horizonte (MG).

Porém, tudo mudou quando a bar-
ragem do Fundão rompeu e transbor-
dou para a de Santarém, ambas � cam 
no subdistrito de Bento Rodrigues, a 35 
km do centro do município de Mariana.

Então a cidade passou a ser conhe-
cida no mundo inteiro. Segundo o Iba-
ma, o volume extravasado foi estima-
do em 50 milhões de metros cúbicos, 
quantidade que encheria 20 mil pisci-
nas olímpicas.

A avalanche de lama destruiu a 
maioria dos imóveis. Mais de 630 pes-
soas � caram desabrigadas e foram 
resgatadas pelo Corpo de Bombeiros e 
houve 19 vítimas fatais.

A lama provocou ainda a morte de 
mais de 11 toneladas de peixes, tiran-
do o sustento de 11 mil ribeirinhos de 
Minas Gerais e do Espírito Santo que 
atuavam nos rios da Bacia do Rio Doce 
e no mar, próximo ao município de Li-
nhares (ES). Segundo o Ibama, das mais 
de 80 espécies de peixes da região, 11 
correm risco de extinção.

Sobre a Mineradora Samarco 
Fundada em 1977, produz  miné-

rio de ferro para produção de aço. A 
empresa é controlada pela Vale que 
possui 50% da empresa e pela anglo-
-australiana BHP Billiton, que possui a 
outra metade das ações. Ela opera em 
Minas Gerais e no Espírito Santo e é a 
10ª maior exportadora do país.

Em 1997 a Vale do Rio Doce, antes 
uma mineradora estatal foi privatizada 

pelo governo de FHC. Várias denúncias 
e escândalos envolveram o processo 
de privatização não apenas da Vale, 
mas de inúmeros bens públicos no pe-
ríodo que � cou conhecido como priva-
taria tucana.

“Com a privatização, o foco é o lu-
cro, não se investe na segurança. Os 
moradores do entorno, a preservação 
do meio ambiente e a manutenção 
das barragens � ca prejudicada. O ob-
jetivo é gerar lucro para os acionistas”, 
a� rma Rosângela Lorenzetti, diretora 
de saúde e condições de trabalho da 
FETEC-CUT/SP.

Na ocasião do rompimento da bar-
ragem a Samarco  admitiu que avisou 
apenas alguns moradores por telefo-
ne. Ainda assim  na lista havia apenas 
telefones públicos, nenhum número 
de morador, e muitos desatualizados. 
A empresa também não possuía um 
plano de emergência e de resgate.

“O sucateamento do Estado com as 
privatizações nos serviços públicos, in-
cluindo o de � scalização das empresas 
e serviços antes estatais leva a desas-
tres como no caso da cidade de Maria-
na”, comenta a diretora.

E por que nada
acontece com a Samarco?

O código que regulamenta a mine-
ração é de 1967 e no � nal do segundo 
mandato do governo Lula foi debati-
do a possibilidade de atualização das 
regras. Em 2013 a presidenta Dilma 
Rousse�  encaminhou uma proposta 
de atualização para o Congresso Na-
cional, mas os Senadores e Deputados 
não chegaram a um acordo.

As mineradoras doaram R$ 47,7 mi-
lhões para eleger 166 deputados e 14 
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Cláusula 57
Na Campanha Nacional de 2015, 

uma das principais conquistas foi à 
inclusão da cláusula 57 na Conven-
ção Coletiva de Trabalho (CCT).

A cláusula 57 determina que a 
Fenabran institua, em cada banco, 
uma comissão partidária, constituí-
da por representantes da Comissão 
de Organização dos Empregados 
(COE´s), Contraf-CUT e  emprega-
dor, para acompanhamento de 
políticas que intervenham nos am-
bientes de trabalho, com objetivo 
de melhorar as relações e condi-
ções de trabalho.

“A inclusão desta cláusula cons-
tituiu um grande avanço para o 
movimento sindical e os trabalha-
dores. Pois, a partir dela, discuti-
remos o processo de trabalho e as 
causas que levam ao adoecimento. 
Ela é um embrião para que possa-
mos discutir varias questões que 
dizem respeito à saúde dos traba-
lhadores”, explica Rosângela Loren-
zetti, diretora de saúde e condições 
de trabalho da FETEC-CUT/SP.

Mineradora foi privatizada 
durante o GOVERNO FHC.

senadores na eleição de 2014. Dentre 
as mineradoras aquela que mais deu 
dinheiro para as campanhas foi a Vale 
doando a quantia de R$ 21,1 milhões.

A discussão das atualizações das 
regras para o setor de mineração na 
câmara será feita por 10 deputados, 
sendo que 7 receberam dinheiro das 
mineradoras para a sua eleição.

“O dinheiro poderia ser aplicado 
nas comunidades, para reparos am-
bientais e desenvolvimento de uma 
atividade econômica alternativa, para 
garantir o futuro dessas populações 
quando não for mais viável a extra-
ção”, conclui a diretora Rosângela.


