
ACIDENTES DE TRABALHO NO CAMPO

Desde 1985, a FUNDNENTRO - Fundação Jorge Duprat Figuetredo de
Segurança e Pidk*ia do Trabalho - vem realizando um levantamento em
81 municípios mineiros sobre a situação dos trabalhadores rurais.
Eis o perfil no Estado: dos 8.105 acidentes de trabalha no campo, re-
gistrados pela Previdência Social, 76% foram de trabalhores entre 13 e
45 anos, prova da entrada precoce dos componêses no mercado de
trabalho; 93% foram realmente de trabalhadores rurais e 5,1% de em-
pregadores. Mais de 19% dos acidentados permaneceram afastados do
trabalho por mais de 30 dias, o que demonstra a gravidade dos aciden-
tes.

Outros dados revelam a situação do trabalho no campo: do total
de acidentes registrados, 5% aconteceram em função de tombos e pro-
blemas na topografia, 3,15% por causa de animais peçonhentos, 2,8%
por causa de corpos estranhos, principalmente espinhos, e 22,7% por
causas diversas, com índices pequenos que não justificam a discrimi-
nação; 94% dos acidentados são do sexo masculino; 45% moram no lo-
cal do trabalho, 9,1% na comunidade rural e 34% na zona urbana.

Também nos transportes o homem do campo se acidenta: 16%
com tratores, 17% com carretas e 12% com caminhões; 35% no trajeto,
a maioria deles dentro da própria área do trabalho.

As partes do corpo mais afetadas foram: 12,16% ombro e braço,
27% mãos e dedos, 18% coxa, perna e tornozelo e 22% pés e dedos.
Quanto à natureza da lesão: 56% de ferimentos, 13% de fraturas, 8% de
lesões traumáticas. Isto vem ao encontro de outros números: 9,18%
dos acidentes foram provocados por enxadas, 55% por facoés, 15% por
machados e 16% por foices, enquanto 88% dos acidentes causados por
animais foram oriundos de mordidas de cobra.

A FUNDACENTRO encontrou também problemas de intoxicação
provocados por agrotóxicos e constatou que 60% dos casos são trata-
dos como doenças comuns, sem comunicação ao INAMPS.

Do total das comunicações estudadas pela FLJNDACENTRO, 9,3%
dos acidentados ficaram incapacitados temporariamente, 9,8% necessi-
taram de internação e 0,5% ficou definitivamente incapacitado para o
trabalho.

Segundo Pedro Zuchi, coordenador da área técnica da FUNDA-
CENTRO, o grau de desinformação no campo é tão grande que a maior
parte dos problemas oriundos dos acidentes de trabalho poderia ser
evitada se houvesse mais interessse por parte dos empregadores e dos
trabalhadores. Isto porque, segundo ele, oficiosamente, o acidente no
campo pode ser avisado à Previdência até 8 dias depois e o trabalha-
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dor não precisa da carteira assinada para fazê-lo, bastando a declara-
ção de seu sindicato ou de uma testemunha.

O resultado deste estudo da FUNDACENTRO é importante, pois
permite constatar: a deficiência da estrutura de atendimento ao traba-
lhador rural, a falta de postos da Previdência mais próximos ao local
de trabalho e a necessidade de se adequar os equipamentos de segu-
rança para o trabalho no campo. Essas constatações possibilitam que
se direcione um trabalho visando a solucionar os problemas dessas
áreas críticas.
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