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No Brasil, a cada 48 segundos um trabalhador sofre acidente e um morre a cada 4h

De 2012 a 2017, foram notificadas 14.412 
mortes e 4,26 milhões de acidentes de 
trabalho, segundo dados do Observatório 
Digital de Saúde e Segurança do Trabalho do 
Ministério Público do Trabalho (MPT). Mas 
esses números podem ser ainda maiores. 

O que mais chama a atenção, Segundo 
o procurador do MPT e coordenador 
nacional de Defesa do Meio Ambiente do 
Trabalho, Leonardo Osório, é que a grande 
maioria dos acidentes (90% a 95%), poderia 
ser evitado se houvesse mais organização 
no ambiente de trabalho e se as empresas 
colocassem a proteção coletiva à frente da 
produtividade.

A maioria dos acidentes - 636.411 
(21,03%) - foi por corte, laceração, ferida, 
contusão e punctura (corte profundo, 

mas com diâmetro pequeno). Em seguida 
vêm os acidentes com fratura com 529.360 
(17,05%) e por contusão e esmagamento na 
superfície 476.281 (15,74%).

O que está ruim pode piorar 
A Portaria NR 12 que disciplina questões 

relativas à segurança no trabalho em 
relação ao uso de máquinas e equipamentos, 
elogiada internacionalmente, após 
negociação entre patrões e trabalhadores, 
está sendo desmontada pelos golpistas.

“Isto preocupa muito o Ministério Público 
do Trabalho porque, na verdade, fará o 
trabalhador ficar com medo de avisar que 
está doente e não pedir licença médica a que 
tem direito, para não perder esse ganho em 
seus vencimentos”,  afirmou o procurador 
do MPT.

Dados do Ministério Público do Trabalho (MPT) mostram que em cinco anos mais de 14 mil trabalhadores mor-
reram no exercício da profissão. Número pode ser maior, já que só um em cada sete casos são notificados

www.humorpolítico.com.br

Leia matéria completa de Rosely Rocha para www.cut.org.br

O dia foi ontem, mas parabéns aos 
grandes exemplos de pai devem ser 

dados todos os dias!
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