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OPINIÃO
Saúde do

trabalhador em dados

Os sindicatos estão 

priorizando, nas 

negociações coletivas, 

temas que têm 

relação com saúde do 

trabalhador, segurança 

e acidentes no trabalho, 

doenças profi ssionais, 

condições laborais e uso 

de maquinário

Cláusulas associadas à 
saúde psicológica já 
estão presentes em 26% 

das convenções e dos acordos 
coletivos, quer dizer, triplica-
ram em 10 anos. 

Foram registrados 557 mil 
afastamentos devido a aci-
dentes de trabalho e doenças 
ocupacionais em 2014, o que 
representou crescimento de 
24% em 10 anos. Como os vín-
culos formais cresceram 58%, 
a proporção entre os afastados 
e o contingente empregado 
diminuiu. O aumento maior 
ocorreu nos acidentes no tra-
jeto para o trabalho (127%). 
No volume de afastamentos 
por doença ocupacional, houve 
queda de 21 mil para 15 mil 
casos.

Já os acidentes de trabalho 
com CAT atingiram 559 mil 
casos (2013), crescimento 
de 43% no decênio (1/4 dos 
acidentes envolvem as mãos). 
Observaram-se queda signi-
fi cativa nas taxas de morta-
lidade devido a acidentes de 
trabalho (de 5,4 para 2,8 em 
100 mil vínculos em 10 anos) 
e diminuição de aposentadoria 
por invalidez.

Os homens (3,6%) são mais 
atingidos por acidentes de 
trabalho do que as mulheres 
(1,9%). A região Sudeste 
apresentou a menor proporção 
de trabalhadores envolvidos 
em acidentes (2,3%). Já no 
Norte do país, os homens 
apresentam a maior taxa de 
acidentalidade (5,6%). No 
Sul, Sudeste e Centro-Oeste, 
entre 30% e 37% das pessoas 
ocupadas têm planos privados 
de saúde, enquanto no Norte 
e Nordeste, são 13% e 16%, 
respectivamente.

A saúde pública investe hoje 
em torno de R$ 100 bilhões por 
ano e a maior parte dos recur-
sos vai para a assistência hos-
pitalar e ambulatorial (43%) e 
atenção básica (17%). O gasto 
com saúde preventiva ainda é 
relativamente baixo. Cresceu 
o número de profi ssionais de 
saúde entre 2000 e 2010, perío-
do em que o país passou de 14 

para 19 médicos e de 23 para 
61 auxiliares de enfermagem 
para cada 10 mil habitantes. 
Porém, fatores estruturantes 
para a proteção da saúde estão 
longe de ser universalizados, 
como a rede de coleta de es-
goto e a distribuição de água 
encanada. 

Enquanto no Sudeste 88% 
das casas têm acesso à rede, 
no Norte são somente 23%, 
Nordeste, 44%, Centro-Oeste, 
47%, e Sul, 63%. Esses e 
muitos outros dados foram 
compilados pelo DIEESE no 
Anuário da Saúde do Traba-
lhador - 2015, publicação que 
reúne 100 tabelas, 22 gráfi cos, 
um dicionário com termos 
técnicos e texto introdutório 
sobre saúde dos trabalhadores 
no contexto socioeconômico 
brasileiro e internacional. A 
versão eletrônica encontra-se 
disponível em (www.dieese.
org.br).

Os trabalhadores criaram os 
sindicatos como instrumento 
de luta para promover e defen-
der seus direitos e atuar para 
construir uma sociedade capaz 
de proporcionar bem-estar e 
qualidade de vida para todos. 
Uma das dimensões essenciais 
da ação sindical é observar as 
condições de trabalho e os 
refl exos diretos e indiretos 
sobre a saúde. Por isso, além de 
procurar regular nas conven-
ções e nos acordos coletivos as 
condições de trabalho, muitas 
entidades vão além, investindo 
na atuação no local de trabalho, 
especialmente por intermédio 
das Cipas, para que o trabalho 
seja executado em condições 
adequadas em termos de saúde 
e segurança. 

As Centrais Sindicais atuam 
nacionalmente e buscam am-
pliar e aperfeiçoar a normatiza-
ção e legislação nesse campo. 
Inúmeras iniciativas em termos 
de formação e mobilização 
são realizadas pelas entidades 
sindicais do setor público e 
privado. É com satisfação que 
o DIEESE apresenta mais este 
conjunto de estatísticas, ferra-
menta fundamental para um 
movimento sindical compro-
metido com transformações 
que se realizam a partir do 
debate público e baseado em 
fatos e dados, orientando-se 
pelo princípio da justiça e da 
igualdade.

(*) - Sociólogo, é diretor técnico 
do DIEESE e membro do CDES 

– Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social e do Grupo 

Reindustrialização.
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Brasil apoia 
‘diálogo’ na 
Venezuela

O Brasil e outros sete países 
da América Latina divulga-
ram uma nota encorajando 
a “manutenção do diálogo” 
entre governo e oposição 
na Venezuela. O comunica-
do pede para os dois lados 
utilizarem a linguagem “com 
prudência, logrando assim 
superar a polarização na 
qual se encontra a sociedade 
venezuelana”. “Isso permitirá 
tomar decisões que benefi-
ciem integralmente o país”, 
diz o texto.

Além disso, a nota, que tam-
bém é assinada por Argentina, 
Chile, Colômbia, Guatemala, 
México, Paraguai e Uruguai, 
destaca a mediação do Vati-
cano na crise e manifesta a 
disposição dos países de ‘co-
laborar no que seja necessá-
rio’. “Reconhecemos os sinais 
positivos dos últimos dias, 
como a libertação de presos 
- esperamos que se acelere 
e que aumente o número de 
beneficiários desta medida -, 
assim como a suspensão das 
marchas por parte da oposi-
ção para dar oportunidade ao 
diálogo. Manter esta vontade 
nestes momentos é decisivo 
para o país”, afirma o comu-
nicado (ANSA).

No primeiro ano após sua sepa-
ração da Fiat Chrysler Automobiles 
(FCA), a Ferrari segue batendo 
recorde atrás de recorde em seus 
resultados. A montadora italiana 
fechou o terceiro trimestre de 2016 
com lucro líquido de 113 milhões de 
euros, um crescimento de 20% em 
relação ao mesmo período do ano 
anterior. Esse é o melhor número 
trimestral já registrado pela marca 
em toda a sua história.

Nos primeiros três meses de 
2016, a Ferrari já tinha atingido um 
inédito lucro de 78 milhões de eu-
ros. “Trimestre recorde. Não tenho 
nenhuma notícia negativa para dar”, 
declarou o presidente e CEO da 
montadora, Sergio Marchionne. A 
empresa também teve crescimento 
de 8,3% nas receitas líquidas, que 
chegaram a 783 milhões de euros. 
Além disso, seu endividamento 

industrial caiu para 585 milhões de 
euros. No terceiro trimestre, a Fer-
rari comercializou 1.978 unidades, 
29 a mais que no mesmo período 
do ano anterior (+1,5%).

Esse crescimento se deve so-
bretudo às vendas de modelos 
12 cilindros (V12), como a F12 
tdf e a GTC4 Lusso, que tiveram 
incremento de 15%. O objetivo da 
Ferrari é encerrar o ano com 8 mil 
carros vendidos e receitas superio-
res a 3 bilhões de euros. Este é o 
primeiro ano da Ferrari após sua 
separação do grupo Fiat Chrysler 
Automobiles, um processo conclu-
ído no início de janeiro de 2016. 
Seus acionistas continuam sendo 
os mesmos da FCA, mas agora a 
montadora de luxo opera de forma 
independente. Além disso, ela está 
listada nas bolsas de Milão e Nova 
York (ANSA).

Em um ano surpreendente 
para a geração de energia elé-
trica, com sucessivos recordes, 
Itaipu atingiu a marca histórica 
de 2,4 bilhões de megawatts-
hora, em 32 anos de operação, 
neste último sábado, 5 de no-
vembro. Uma história que só foi 
possível ser construída graças 
à diplomacia de dois governos 
e por homens e mulheres do 
Brasil e Paraguai.

Essa quantidade toda de 
energia seria sufi ciente para 
abastecer o consumo elétrico 
do mundo inteiro por 40 dias. 

Hoje, Itaipu responde por 17% 
da energia consumida no mer-
cado brasileiro e mais de 75% 
do mercado paraguaio. Neste 
ano, a usina pretende alcançar 
a meta inédita dos 100 milhões 
de megawatts-hora (MWh). 
Até agora, já são 87.440.476 
MWh ante 83.851.444 MWh 
produzidos no mesmo período 
de 2013, ano do recorde anual 
de Itaipu, com um total de 98,6 
milhões de MWh. A diferença é 
de mais de 3 milhões de MWh, 
ou 4,2% a mais em relação ao 
melhor ano da usina.

Pesquisa do Senai aponta 
que a maioria dos jovens 
brasileiros considera a edu-
cação profi ssionalizante uma 
importante via de acesso ao 
primeiro emprego. O estudo 
“Os Jovens, a Educação e o 
Ensino Médido” revela que 
76% dos que frequentam, 
frequentaram ou pretendem 
fazer um curso técnico ava-
liam o diploma como vital 
para ingressar no mercado de 
trabalho mais rapidamente e 
79% o consideram importante 
para seu futuro profi ssional 
com um todo.

Os dados foram obtidos a 
partir de entrevistas feitas 
com 2.002 jovens de 13 a 18 
anos, entre os dias 8 e 18 de 
outubro. Do total de entrevis-
tados, apenas 16,6% cursaram 
ou estão cursando o ensino 
técnico. Mas quase 51% dos 
que nunca frequentaram 
o ensino profi ssionalizante 
manifestaram o desejo de 
fazê-lo. 34% disseram não ter 
pretensão de se matricular 
em um curso técnico e pouco 
mais de 13% não souberam 
responder à pergunta.

Do total de entrevista-
dos, 42% consideram boa a 
qualidade do ensino técnico 
oferecido no Brasil. Os cur-
sos são mais bem avaliados 

A educação profi ssional é passaporte real para o primeiro 

emprego.

A Universidade do Minho, 
com 19 mil alunos nas 
cidades de Braga e Gui-

marães, é uma das principais 
instituições de ensino superior 
de Portugal e recebe atualmen-
te cerca de 500 estudantes 
brasileiros.

De acordo com Carla Martins, 
pró-reitora de Internacionaliza-
ção da UMinho, o intercâmbio é 
importante e benefi cia alunos, 
docentes, pesquisadores e até 
os moradores das cidades de 
Braga e Guimarães. “Os estu-
dantes brasileiros, ao vir para 
a Universidade do Minho, têm a 
oportunidade de estudar em um 
país que não é o seu de origem, 
e isso traz todas as vantagens 
de eles terem uma experiên-
cia de internacionalização no 
currículo”.

As notas do Enem servem, 
em Portugal, para classifi car 
os alunos brasileiros para 
concorrer às vagas destinadas 
aos estudantes internacionais. 
Na Universidade do Minho, 
por exemplo, as vagas para 
estrangeiros na graduação 
correspondem a 20% do total. 

Entre as portuguesas que aceitam nota do Enem, está a 

Universidade de Coimbra.
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Universidades portuguesas 
apostam na internacionalização 

e aceitam nota do Enem
Já são 18 as universidades portuguesas que aceitam as notas do Enem como forma de seleção de 
estudantes brasileiros para graduação

Ela afi rma que a adaptação 
dos estudantes à universidade 
e às cidades é muito rápida. 
“Eu acho que a língua é um 
fator que facilita. Isso faz que 
com os alunos cheguem e 
se sintam um bocadinho em 
casa. Quando comparamos o 
desempenho dos nacionais 
com o dos brasileiros, não ve-
mos nada de diferente. Claro 
que temos muito bons alunos, 
alunos bons, médios... mas, 
em geral, estou convencida 
de que, se estivessem numa 
universidade brasileira, seu 
desempenho seria semelhante. 
São ótimas notícias”.

Saiba quais são as instituições 
de ensino superior portuguesas 
que aceitam os resultados do 
Enem: Universidade de Coim-
bra, Universidade de Algarve,

Institutos Politécnicos de 
Leiria, de Beja, do Porto, de 
Portalegre, do Cávado e do 
Ave, de Coimbra, de Guarda, 
de Viseu, de Santarém, Univer-
sidade de Aveiro, de Lisboa, do 
Porto, da Madeira, dos Açores, 
da Beira Interior e Universidade 
do Minho (ABr).

A pró-reitora explica que, no 
sistema português, há um con-
junto de provas específi cas que 
os alunos têm que prestar e as 
notas do Enem substituem as 
desses exames.

“Por exemplo, se ele quer 
engenharia, tem que fazer o 
exame de matemática, física 
e química. No caso dos alunos 
brasileiros, como o Enem tem 
várias provas, o que acontece é 
que nós aproveitamos as provas 
que eles fi zeram e damos pon-

derações diferentes para cada 
uma das dimensões da prova”, 
afirma Carla. Dessa forma, 
as provas feitas no Brasil são 
utilizadas, com parâmetros de 
ponderação, para efeitos de cál-
culo na nota da candidatura dos 
brasileiros para ingressar nas 
universidades portuguesas.

Segundo a pró-reitora, a 
experiência com os alunos 
brasileiros, que são a maior 
comunidade de estrangeiros na 
UMinho, tem sido muito boa. 

Jovens veem ensino profi ssionalizante 
como caminho ao primeiro emprego

nas regiões Sudeste, Norte e 
Centro-Oeste, onde mais da 
metade dos entrevistados os 
consideram bons ou ótimos. 
Embora a ampla maioria não 
tenha apontado aspectos nega-
tivos, as críticas mais ouvidas 
pelos entrevistadores foram 
a curta duração dos cursos e 
a pouca oferta, seguida pela 
crença de que a carreira profi s-
sional seria pouco promissora 
e a formação ruim.

Segundo o diretor-geral do 
Senai, Rafael Lucchesi, a edu-
cação profi ssional é sim um 
passaporte real para o primeiro 
emprego. “É o que acreditam 

os jovens, que apontam que 
o curso técnico tem elevada 
importância no seu futuro”, 
comentou. Para ele, é preciso 
fortalecer o ensino profi ssio-
nalizante para resolver o ‘pro-
blema da matriz educacional 
brasileira’. “O ensino técnico 
não é excludente do ensino 
superior. Muitas vezes, é o 
caminho que vai viabilizar o 
prosseguimento dos estudos, 
já que o jovem de menor poder 
aquisitivo terá uma carreira, 
um trabalho que possibilite 
que ele curse uma faculdade”, 
acrescentou o diretor-geral 
(ABr).

Ferrari tem maior lucro 
trimestral de sua história

Itaipu chega aos 2,4 
bilhões de MWh de 

produção acumulada

Em 2015, até 6 de novem-
bro, a Itaipu havia contribuído 
com 74.864.290 MWh para o 
setores elétrico do Brasil e do 
Paraguai.  A vantagem de 2016 
em relação ao ano passado é de 
quase 17%.

Até o fi m do mês, parte dos 
747 refl etores e 112 luminárias 
utilizados no show da Ilumina-
ção da Barragem estará com as 
cores do movimento mundial 
que alerta os homens sobre 
a importância do exame de 
próstata. Esta será a primei-
ra vez que a usina ilumina a 
barragem com as cores azuis. 
A Iluminação da Barragem é 
uma das atrações oferecidas aos 
visitantes de Itaipu, e ocorrem 
às 21h00 (DI/Itaipu).


