
ACIDENTES DE TRABALHO: MORTE E MUTILAÇÃO

Ruído, agentes químicos, falta de proteção em máquinas, ilu-
minação inadequada, ferramentas com defeito, produção mal planeja-
da, falta de manutenção e improvisação, são causas de uma guerra que
mata e mutila milhares de trabalhadores brasileiros.

No Brasil, a cada dez anos, o número de mortes por acidentes
de trabalho ultrapassa as perdas americanas na guerra do Vietnã.

Um milhão de trabalhadores são acidentados todo ano. Desse
total, 30 mil são aposentados por invalidez e cinco mil morrem no ato
ou em decorrência dos acidentes nos locais de trabalho. Em 1985, Mi-
nas Gerais registrou sozinho um volume de acidentes de trabalho se-
melhante a 14 estados da Federação juntos. Vejamos o quadro.

ACIDENTES DE TRABALHO (OFICIAIS) EM 1985
N2 DE

ESTADOS	ACIDENTES
Minas Gerais	 94.148	 50,0
Pernambuco	 18.103	 9.6
Pará	 14.917	 7,9
Espirito Santo	 13.313	 7,1
Maranhão	 7.647	 4,1
Ceará	 7.406	 3.9
Mato Grosso do Sul	 6.838	 3,6
Rio Grande do Norte	 4.679	 2,5
Amazonas	 4.617	 2,5
Distrito Federal	 4.578	 2,4
Alagoas	 3.810	 2,0
Mato Grosso	 3.378	 1,8
Paraíba	 3.100	 1,6
Acre	 1.082	 0.6
Piaui	 736	 0,4

TOTAL	 188.352	 100,0

Fonte: INPS - Coordenadoria de Informações da Secretaria de Plane-
jii11€'flt() do INPS.
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Em tempo de crise econõmica,esta situação tende a se agra-
var: não se investe em segurança, uma vez que o acúmulo de recursos
para a defesa dos lucros é premente. Por Outro lado, em tempo de pu-
jança econômica, a aplicação de recursos em prevenção de acidentes é
restrita, pois o capital exige todo o aporte para se desenvolver. Por-
tanto, em todas as circunstâncias, esta área é relegada a segundo pla-
no.

Resta saber até quando milhares de trabalhadores ficarão à
mercê dessa situação, ainda mais quando se sabe que a crise econômi-
ca acentua a insegurança e o descontrole emocional (ameaça de de-
semprego, aumento do custo de vida, problemas de transportes e mo-
radia, etc.) que, somados às medidas não exercitadas na prevenção,
aumentam ainda mais as taxas de acidentes de trabalho no país.
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