
28 de fevereiro é o Dia In-
ternacional de Combate às 
Lesões por Esforços Repe-
titivos (LER), ou Distúrbios 
Osteomusculares Relacio-
nados ao Trabalho (DORT). 
Infelizmente, são enfermi-
dades que acometem os 
trabalhadores diariamen-
te, porém, somente no ano 
2000 a doença profissional 
foi pela primeira vez con-
siderada uma questão de 
saúde pública mundial.

Os bancários são víti-
mas das LER/Dort, que tem 
como principais sintomas 
as dores nas mãos, punhos, 
antebraços, cotovelos, om-
bros e pescoço. Se não tra-
tados podem desencadear 
sérios problemas à saúde 
física e mental. Tudo isso 
ocorre pelas cobranças 
no aumento da produti-
vidade. Com redução do 
quadro de funcionários 
é comum a pressão pelo 
cumprimento de metas. Os 
bancários são obrigados a 
realizar atividades opera-
cionais com posturas inco-
modas por longos perío-
dos, além de movimentos 
repetitivos e rápidos.

“A prevenção deveria 
ser prioridade para a LER/
Dort que atinge grande 
parte da categoria. Além 
de cuidados com a ergono-
mia é importante também 

que se tenham políticas 
nacionais para preveni-la. 
Com a ameaça de retirada 
de direitos que tramita no 
Congresso, pode-se agra-
var ainda mais os proble-
mas com a saúde dos tra-
balhadores”, afirmou Aline 
Molina, presidenta da Fe-
deração dos Bancários da 
CUT de São Paulo (FETEC-
CUT/SP).

É importante saber que 
em todo e qualquer tipo 
de acidente no trabalho a 
empresa deve emitir a Co-
municação de Acidente de 
Trabalho (CAT) e que isso 
vale também para suspei-
tas de LER/Dort. “A emissão 

do documento é funda-
mental, pois somente com 
as notificações consegui-
mos identificar os locais 
com condições precárias 
de trabalho e assim, cobrar 
a responsabilidade das 
empresas”, reforçou Rosân-

gela Lorenzetti, secretária 

de Saúde e Condições de 

Trabalho da FETEC-CUT/

SP. No caso de dúvidas ou 

dificuldades, o trabalhador 

deve procurar ajuda no seu 

sindicato.
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SAÚDE PÚBLICA MUNDIAL

O INSS registrou em 
2015, cerca de 612,6 mil 
acidentes de trabalho no 
país. Entre os acidentes 
de maior incidência es-
tão ferimento de mão e 
punho, e as doenças que 
mais afastaram os traba-

lhadores estão as lesões 
no ombro.

“No Brasil, essas esta-
tísticas são prejudicadas 
devido às subnotificações 
e falta de divulgação de 
dados oficiais”, reforçou 
Rosângela.
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A categoria bancá-
ria é uma das que 
mais sofrem com 
lesões por esforços 
repetitivos (LER) e 

distúrbios osteomuscula-
res relacionados ao traba-
lho (DORT). Muitos traba-
lhadores são afastados do 
trabalho em decorrência 
destas enfermidades. Mui-
tos ficam meses e até anos 
se recuperando. Na maio-
ria das vezes, quando reto-
mam suas funções voltam 
a sentir dores e precisam se 
afastar novamente.

O afastamento do tra-
balho decorrente destas 
enfermidades é um direito 
conquistado pelos traba-
lhadores, pela categoria.

ATAQUE AOS
DIREITOS

Mas, o governo federal 
quer acabar com este direi-
to conquistado.

Desde 2016, quando foi 
alçado à Presidência da Re-
pública, Michel Temer bus-
ca colocar em prática uma 
série de medidas que pre-
judicam, e muito, a classe 
trabalhadora.

“Não bastasse ter apre-
sentado uma proposta de 
reforma da Previdência 
que praticamente vai im-
pedir que os trabalhado-
res se aposentem, Temer 
editou a Medida Provisó-
ria (MP) 767/2017 – antiga 
MP739/2016 – para revisar 
aposentadorias já concedi-

das e abreviar afastamentos 
por motivo de saúde. O ata-
que aos direitos conquis-
tados é tão descarado que 
na mesma MP ele concede 
bônus aos médicos que re-
alizarem perícias para revi-
são de benefícios, tanto de 
aposentadorias, quanto de 
auxílio-doença”, disse Aline 
Molina, presidenta da Fede-
ração dos Bancários da CUT 
de São Paulo (FETEC-CUT/
SP).

A mesma MP também 
estipula o prazo de 120 
dias para auxílio-doença. 
Os afastamentos com pra-
zo não estipulados terão, 
automaticamente, os pa-
gamentos suspensos após 
120 dias, até que o traba-
lhador afastado faça uma 
nova perícia médica. Além 
disso, após retornar ao tra-
balho, estabelece uma ca-
rência de 12 meses para os 
casos de auxílio-doença e 
10 meses para salário-ma-
ternidade. “Somente após 
esse tempo o trabalhador 
volta a ter direito de ficar 
doente e receber o auxílio 
do INSS”, explicou Rosânge-
la Lorenzetti, secretária de 
Saúde da FETEC-CUT/SP.

“Eles tentam conferir le-
galidade à alta programa-
da, que não tem respaldo 
na Lei. Querem impedir o 
tratamento do trabalhador 
e promover sua cura por 
decreto e, também por de-
creto, imunizá-lo por um 
ano. Isso não tem cabimen-
to”, desabafou Rosângela.

SÓ A LUTA TE 
GARANTE

“Temos que lutar com 
toda nossa força contra as 
ameaças à classe trabalha-
dora. Só a luta nos garante! 
Juntos somos fortes!”, disse 
Aline.

A FETEC-CUT/SP, junta-
mente outras federações, 
sindicatos e centrais sindi-

cais que defendem os inte-
resses da classe trabalha-
dora se unem a diversas 
outras entidades do mo-
vimento social para reali-
zar diversas atividades de 
mobilização, formação, 
organização e articulação 
contra esta e outras pro-
postas do governo Temer 
que visam a retirada de 
direitos dos trabalhadores.

Toda Medida Provisó-
ria (MP) tem força de lei. 
É um instrumento que 
deveria ser adotado pelo 
presidente da Repúbli-
ca somente em casos de 
relevância e urgência. 
Produz efeitos imediatos. 
Ou seja, já está valendo 
desde quando foi publi-
cada, no dia 6 de janeiro 
de 2017. Mas, para virar 
lei definitiva, depende de 
aprovação do Congresso. 
Até que seja aprovada 
tem prazo de vigência 
limitado a sessenta dias, 
prorrogáveis uma vez por 
igual período.

A MP 767/2017 é uma 
reedição da MP 739/2016, 
que perdeu sua validade 
no final de 2016 por não 
ter sido aprovada pelo 
Congresso.

Editada com o intuito 
de promover uma eco-
nomia de R$ 7,1 bilhões/
ano nas contas da Previ-

dência, na prática é mais 
uma das medidas do go-
verno Temer que promo-
vem ataques aos direitos 
e conquistas trabalhistas. 
Outra medida que, mais 
uma vez, joga nas costas 
dos trabalhadores as con-
tas que deveriam ser pa-
gas pelo governo.

“Os estudos compro-
vam, o Regime Geral da 
Previdência Social é su-
peravitário. O alegado 
déficit somente existe 
porque o governo fede-
ral, por meio do mecanis-
mo de desvinculação das 
receitas da União (DRU), 
desvia recursos que de-
veriam ser destinados 
ao INSS. Além disso, o 
governo concede isen-
ções fiscais às empresas. 
Com isso, muito dinheiro 
deixa de entrar no caixa 
da Previdência”, explicou 
Aline Molina, presidenta 
FETEC-CUT/SP.

DIREITOS AMEAÇADOS

SAIBA MAIS SOBRE A MP 
767/2017
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