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RESUMO

A situação desses funcionários dos matadouros em Alagoas é deplorável,
estão  em  total  desacordo  com  as  normas  trabalhistas,  o  ambiente  totalmente
insalubre e esses funcionários estão cada dia mais ficando doentes, com o contato
com esses agentes  biológicos e com esforços repetitivos.  Essa situação cresce
cada dia  mais no nosso estado,  isso se dá por  falta  de emprego pois  a pouca
capacitação dessas pessoas, não lhes restam outra saída ao não ser trabalhar de
forma clandestina e irregular, onde essa é a forma de complementar ou até mesmo
a  sua  única.  A higiene  nesses  matadouros  é  extremamente  precária,  carnes  e
vísceras são tratadas no chão, animais mortos ali mesmo. Fazendo assim um risco
para a saúde da população que consome a carne oriunda desses matadouros e
também risco para os funcionários que ali  abate esses animais.  Pois o risco de
contaminação é grande, nenhum funcionário usa os equipamentos chamados de
EPI  -  Equipamento  de  Proteção  Individual,  para  assim  minimizar  os  riscos  de
contaminação. Os matadouros encontram-se no grau máximo de contaminação no
que diz a norma regulamentadora NR-15. 

Palavra chave: Matadouro; Insalubridade; Dignidade da Pessoa Humana.



ABSTRACT

The situation of these slaughterhouse employees in Alagoas is deplorable,
they  are  in  total  disagreement  with  labor  standards,  the  environment  is  totally
unhealthy and these employees are increasingly getting sick with the contact with
these biological agents and with repetitive efforts. This situation is growing more and
more in our state, this is due to lack of employment because the lack of training of
these people, they have no other way out, since it is not working in a clandestine and
irregular way, where this is the way to complement or even its unique. The hygiene in
these slaughterhouses is extremely precarious, meats and viscera are treated on the
ground, dead animals right there. This is a risk to the health of the population that
consumes the meat from these slaughterhouses and also risks to the employees
who slaughter the animals. Because the risk of contamination is high, no employee
uses equipment called PPE - Personal Protective Equipment, to minimize the risk of
contamination.  Slaughterhouses  are  at  the  highest  level  of  contamination  under
regulation NR-15.

Keyword (s): Slaughterhouse; Unhealthy; Dignity of human person.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objetivo relatar um problema de saúde laboral e 

quanto um problema que afeta a saúde da população em geral.

Matadouros  é  um  problema  de  saúde  em  geral,  uma  situação  de  calamidade

pública pois esses alimentos contaminados estão indo para as mesas dos Alagoanos e

também para o Brasil, isso é um problema nacional.

O enfoque do meu tema é falando sobre a insalubridade nesses matadouros e a

ineficácia do princípio da dignidade da pessoa humana, contando um pouco da história do

Direito do Trabalho e mostrando seus avanços até a presente data.

A história  do  direito  do  trabalho começou  pela  escravidão,  essas  pessoas não

tinham nenhum direito, eram castigadas e não recebiam salários por seu trabalho. Viviam

em  situações  precárias,  má  alimentação  e  eram  tratadas  como  coisa.  Apenas  um

instrumento de trabalho, sem direito a nada, inclusive não podia nem reclamar, não existia

lei que os protegesses. 

No século XVII deu-se início a revolução industrial, onde foi um grande marco para

o comércio, antes da revolução a produção era manual, cada operário trabalhava na sua

produção  desde  a  matéria  prima  até  a  comercialização.  Com a  Revolução  Industrial

houveram grandes transformações, a produção começou a ficar mais rápida e com isso

aumentaram  a  exploração  com  os  operários,  onde  tinham  péssimas  condições  de

trabalho  nesses  ambientes  insalubres,  uma  carga  horária  de  até  15  horas  por  dia,

mulheres e crianças também trabalhavam nessas mesmas condições, com um salário

muito  baixo,  que não dava nem para se sustentar.  Com isso essas pessoas ficavam

doentes e até mesmo chegava a óbito.

A jornada de trabalho era muito longa, chegando até a 18 horas no verão, porém,
na maioria das vezes, terminava com o pôr do sol, por questão de qualidade de
trabalho e não por proteção aos aprendizes e companheiros. A partir do momento
em que foi inventado o lampião a gás, em 1792, por William Murdock, o trabalho
passou a ser prestado em média entre 12 e 14 horas por dia. Várias indústrias
começaram a trabalhar no período noturno. (MARTINS, 2012, p. 5)

Com o passar do tempo esses operários começaram a se revoltar e deu-se início

as greves, o Estado que fazia vista grossa para a situação dessas pessoas começou a se

preocupar.

Então logo após a Primeira Guerra Mundial em 1919 com o tratado de Versalhes foi

criada a Organização Internacional do Trabalho - OIT com a criação da OIT preocupação

com a saúde no trabalho,  onde é por direito do funcionário um ambiente de trabalho
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seguro e limpo, pois sua preocupação é eliminar por completo ou a diminuição dos riscos

de acidente de trabalho com medidas de engenharia nesse ambiente.

Os Equipamentos Proteção Individual também foi um método para tentar erradicar

esses riscos, porém as empresas em sua grande maioria não fazem uso do mesmo, onde

os empregadores tem por  obrigação a  distribuição grátis  para  seus funcionários,  e  a

fiscalização do uso do mesmo.

A insalubridade é um tema de grande relevância, pois o que está em risco é a

saúde, física e mental e até mesmo a vida dessas pessoas. A legislação prevê na Norma

Regulamentadora  NR15  que  trata  sobre  a  insalubridade  os  graus  mínimo,  médio  e

máximo, prevê também os adicionais de insalubridade por esses funcionários estarem

exposto a tal risco de contaminação.

O adicional de insalubridade é muito questionado pelos doutrinadores, onde é dito

que esse é o salário para morte, pois essas pessoas estão em contato permanente com

esses agentes e podendo perder a saúde e até a própria vida.

No anexo XIV da Norma Regulamentadora NR15 fala sobre o contato com agentes

biológicos, fala-se que é a forma mais severa pois na própria norma diz que não existe

grau mínimo ou médio e sim apenas grau máximo, tendo assim 40% de adicionais de

insalubridade,  que  podem  estar  infectados  com  zoonótico,  como  a  tuberculose  e  a

brucelose. 

Os  locais  com maiores  riscos  de  contaminação  por  agentes  biológicos  desses

profissionais são em hospitais, lixões e os matadouros que é o terma trabalho. O contato

direito com esses animais aumentar ainda mais o risco de contaminação.

Irei falar também além dos danos à saúde física que esses matadouros totalmente

irregulares, também causa graves danos à saúde psicológica dos funcionários, pois são

submetidos a agir friamente no abate desses animais gentis

Em Alagoas quase todos os matadouros são irregulares, quer dizer que funcionam

sem  as  devidas  licenças  ambientais,  os  funcionários  que  trabalha  ficam  totalmente

desprovidos de equipamentos EPI.
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1 – ASPECTOS HISTÓRICOS A RESPEITO DO TRABALHO

A palavra trabalho é derivada de “trabalhar” - Do latim vulgar "tripaliare", '’martirizar

com o  tripaliu'  (instrumento  de  tortura),  através de uma forma  "trebalhar".  (NILSON,

2011).

Não tem como falar em trabalho sem lembrar da escravidão, os escravos não eram

nem  considerado  gente  e  sim  uma  coisa  sem  direitos  e  apenas  deveres.  Eram

considerados mercadoria,  pois  eram comercializados,  os escravos mais novos e forte

eram considerados um bom produto tinha força e saúde para trabalho. O castigo por um

má serviço era o açoite caso algum tentasse fulgir era açoitado até a morte,  nem as

mulheres e as crianças eram poupadas do duro trabalho. 

Para Martins (2000, p.168) descreve como era o trabalho escravo:

A primeira forma de trabalho a ser lembrada é a escravidão, em que o escravo era
considerado  apenas  uma  coisa,  não  tendo  qualquer  direito,  muito  menos
trabalhista.  O escravo,  portanto,  não era considerado sujeito  de direito.  Nesse
período,  constatamos que o trabalho do escravo continuava no tempo,  até  de
modo indefinido, ou mais precisamente até o momento em que o escravo vivesse
ou deixasse de ter essa condição. Entretanto, não tinha nenhum direito, apenas o
de trabalhar (MARTINS, 2000, P. 168).

Na  época  da  escravidão  não  existia  normas  nem  lei  que  protegesse  essas

pessoas. Eram tratados como ferramenta de trabalho pois não tinha nenhuma dignidade,

conforto, péssimas condições de trabalho, sem descanso nem férias, um total descaso. E

ainda era violentado caso não obedecesse aos seus senhores. As mulheres, crianças e

os velhos eram tratados da mesma forma, pois o que importava era que o trabalho era

bem feito, muitos ficavam doentes sem direito a tratamento e remédios.

No livro Para uma Nova História do Negro no Brasil  (1988, p. 11),  relata como

essas pessoas eram tratadas.

Mas a vida dos escravos em nosso país não se resumia à mera condição de força
de trabalho,  de  instrumento  passivo  dos  grupos dominantes,  supostamente  os
únicos agentes da história.  Se deviam submeter-se às condições impostas por
uma sociedade exploradora e violenta, coube também aos negros escravos criar
uma estratégia de sobrevivência e, até mesmo, uma nova identidade, que lhes
permitisse viver o seu dia-a-dia

No mesmo livro Para uma Nova História do Negro no Brasil (1998, p. 11), relata

também  ''A primeira,  representada  pela  sabotagem  do  trabalho,  abortos  provocados,

assassinato de senhores e feitores, fugas, feitiçarias, suicídios, organização de quilombo

e insurreições, constitui a manifestação aberta da contradição, a dinâmica do conflito''.
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A forma dura  como esses escravos viviam era  sofrida,  eram castigados quase

todos os dias, eles tinham que ser obedientes aos seus senhores, como não tinha a quem

recorrer eles se ajudavam e se uniam.

Garcia  (2007,  p.  31)  relata  que  ''Na  sociedade  pré-industrial,  observa-se

primeiramente, a escravidão, em que o trabalhador era considerado coisa, e não sujeito

de direito''. 

1.1 -  Tratado de Versalhes e a grande mudança na legislação trabalhista.

Com  a  Revolução  Industrial  por  volta  do  século  XVIII,  onde  ocorreu  grande

transformação, principalmente para os trabalhadores. Antes da Revolução Industrial  as

produções eram artesanais e manuais,  os artesoes eram responsáveis desde a obra-

prima, confecção até a venda do produto, com a chegada das máquinas industriais esse

processo ficou mais rápido, cada operário era responsável por apenas um processo de

confecção. Para a burguesia foi sinônimo de riqueza e luxo, porém para a classe operaria

vivia na miséria, as condições de trabalho eram precárias, com pouca luminosidade e

ambientes úmido, um ambiente totalmente insalubre, um abuso de regime trabalhista a

jornada de trabalho de quase 80 horas por semana, um baixo salário, sem descanso e

nem férias, para mulheres e crianças o trabalho era duro. Com isso a grande maioria dos

trabalhadores estavam ficando doente.

A demanda por mão de obra aumentava conforme o desenvolvimento da

Localidade, segundo destaca Arnaldo Süssekind (1997, p. 29-31). 

(Martins, 2000, p. 172) faz um breve relato.

Com o surgimento da máquina a vapor, houve a instalação das indústrias
onde existisse carvão, como ocorreu na Inglaterra. Bem retrata o trabalho
abusivo a que eram submetidos os trabalhadores nas minas Emile Zola, em
O  Germinal.  O  trabalhador  prestava  serviços  em  condições  insalubres,
estavam sujeitos a incêndios, explosões, intoxicação por gases, inundações,
desmoronamentos,  prestando serviços  por  baixos  salários  e  trabalhando
muito  mais  do  que  oito  horas  por  dia.  Ocorriam  muitos  acidentes  de
trabalho,  além  de  várias  doenças  decorrentes  dos  gases,  da  poeira,
principalmente a tuberculose e a asma. Trabalhavam direta ou indiretamente
nas minas praticamente toda a família, o pai, a mulher, os filhos, os filhos
dos filhos, etc. Os contratos de trabalho eram vitalícios ou então enquanto o
trabalhador  pudesse  prestar  serviços,  implicando  verdadeira  servidão.
Certos trabalhadores eram comprados e vendidos com seus filhos. Isso só
terminou por  meio dos decretos parlamentares de 1774 e 1779, quando
foram suprimidas essas questões nas minas escocesas.

As condições de trabalho eram totalmente ignoradas, pois a maior preocupação

dos  donos  das  fábricas  era  a  produção  em grande  escala,  não  importavam quantas
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pessoas precisavam morrer nesses ambientes, o que importava era se o trabalho seria

concluído.  Com isso  a  grande quantidade de acidentes  foram aumentando,  tanto  por

conta da fadiga desses trabalhadores como também pelo ambiente ser desprovido de

equipamentos de proteção. 

Segundo Martins (2000 p. 171)

Num  primeiro  momento,  o  contrato  de  trabalho  era  celebrado  mediante  livre
acordo entre as partes. Entretanto, constatava-se que o empregador ainda era o
senhor do trabalhador, extinguindo a relação a qualquer momento, sem qualquer
responsabilidade. O contrato era rescindido sem pagamento de indenização. Na
prática,  havia  uma  espécie  de  servidão,  pois  era  explorado  o  trabalho  dos
menores e das mulheres, que além de trabalharem jornadas excessivas de doze
até dezesseis horas por dia, ainda tinham salários ínfimos.

Segundo observa Gustavo Filipe Barbosa Garcia (2014, p. 31): ''Nesse contexto,

em razões das péssimas condições de trabalho, com excessivas jornadas, e exploração

do  labor  e  de  mulheres  e  menores  (chamadas  ''questão  social''),  os  trabalhadores

começam  a  se  reunir,  para  reivindicar  melhorias,  inclusive  salarias,  por  meio  de

sindicatos''. 

Como fala o Professor Nascimento (2001, p.20).

A precariedade das condições de trabalho durante o desenvolvimento do
processo industrial, sem revelar totalmente os riscos que poderia oferecer à
saúde e à  integridade  física do trabalhador,  assumiu às vezes  aspectos
graves. Não só os acidentes se sucederam, mas também as enfermidades
típicas ou agravadas pelo ambiente profissional.  Mineiros e metalúrgicos,
principalmente, foram os mais atingidos. Durante o período de inatividade o
operário  não  recebia  salário  e  não  havia  leis  que  o  amparassem  e  o
empregador, salvo raras exceções, não tinha interesse em que estas leis
existissem. 

Diante dessa situação os trabalhadores se revoltaram querendo reivindicar uma

melhoria  nas  condições  de  trabalho,  melhores  salário,  carga  horaria  digna.  Com  os

ambientes de trabalhado totalmente desprovidos de equipamento que os protegesse em

sua grande maioria estava ficando doente e sofriam acidentes de trabalho por estar em

um ambiente de trabalho totalmente insalubre, e quando ficavam doentes ou estavam

acidentados não iam trabalhar não recebia nenhum salário por pouco que seja. Então

esses empregados começaram a reivindicar por melhorias e muitos iam aos fábricas e

quebrava as maquias.

Teve  que  ter  então  a  intervenção  do  estado,  os  empresários  preocupados

começaram a atender às poucas suas exigências.

Segundo Nilson (1997)

Neste  momento  o  Estado  abandonou  a  postura  abstencionista  para  se  tornar
intervencionista, intervindo nas relações de trabalho, um relevante aspecto político
para evolução do Direito do Trabalho. A intervenção do Estado na relação social
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decretou  o  abandono  dos  princípios  ortodoxos  da  economia  liberal  que
estabeleciam a linha mestra da liberdade, da igualdade e da responsabilidade do
indivíduo de contratar.  (NILSON, 1997, P. 10)

''O estado deixa de ser estado de abstenção, e passa a intervir nas relações de

trabalho, impondo limitações à liberdade das partes, para a proteção do trabalhador, por

meio  de  legislação  proibitiva  de  abusos  do  empregador,  como  forma  de  preservar  a

dignidade do homem no trabalho''. (Garcia, 2007, p. 32).

1.2 - Criação da Organização Internacional do Trabalho.

(SUSSEKIND, 2000). Enfatiza que a Organização Internacional do Trabalho – OIT

é uma agência das Nações Unidas e foi criado em 1919 logo após a Primeira Guerra

Mundial veio junto com o tratado de Versalhes, tem uma estrutura tripartite, composto pelo

Governo, os patrões e empregados. Seu maior intuito é a Justiça social, sua maior missão

é para todos tanto homem e também mulheres ter um trabalho honroso, seguro, livre e

com dignidade, em 1969 ganhou o prêmio Nobel da Paz. (SUSSEKIND, 2000, P. 99)

Em 1919 foi realizada em Paris, no Palácio de Versalhes, a Conferência da Paz,

que deliberou sobre a criação de uma Comissão de Legislação Internacional do

Trabalho para proceder ao estudo preliminar de “regulamentação internacional do

trabalho” e definir uma forma de organização internacional permanente entre as

nações,  com vistas a facilitar uma ação uniforme em relação às condições de

trabalho.7 

Com a criação da OIT melhorou muito a vidas dos trabalhadores, pois já estavam

cansados  de  sofrerem  por  conta  de  um  trabalho  pesado  e  desumano.  Por  sentir  a

necessidade eram obrigados a continuar na situação que estava.

(Garcia, 2007, p. 33) fala que ''Em 1994, a OIT aprovou a Declaração de Filadélfia,

ampliando os princípios do Tratado de Versalhes e estabelecendo a cooperação interna

para a realização da justiça social". 

''A gênese da OIT pode ser encontrada na Conferência Internacional do Trabalho

de Berlim (1890) e as Conferências de Berna (1905, 1906 e 1913), das quais resultaram

as primeiras convenções internacionais do trabalho''. (PEREIRA et QUADROS, 2001, pg.

554) 

A primeira  delas  respondia  a  uma das  principais  reivindicações do  movimento
sindical e operário do final do século XIX e começo do século XX: a limitação da
jornada de trabalho a 8 horas diárias e 48 horas semanais. As outras convenções
adotadas nessa ocasião referem-se à proteção à maternidade, à luta contra  o
desemprego, à definição da idade mínima de 14 anos para o trabalho na indústria
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e à proibição do  trabalho noturno de mulheres e  menores de 18 anos.  Albert
Thomas tornou-se o primeiro Diretor-Geral da OIT.

''A OIT desempenhou um papel importante na definição das legislações trabalhistas

e na elaboração de políticas econômicas,  sociais  e  trabalhistas durante boa parte  do

século XX''. 

O professor Nilson fala ainda:

Os principais  objetivos da criação da OIT são:  universalização das normas de
proteção ao trabalho, fundadas no princípio da justiça social e da dignificação do
trabalho humano; realização do bem-estar social; cooperação internacional para
os países-membros adotarem e aplicarem as normas de proteção ao trabalhador,
aprovadas pela OIT. A principal meta da OIT está direcionada na elaboração de
normas  jurídicas  internacionais  tendentes  a  incorporar  direitos  e  obrigações
trabalhistas aos sistemas jurídicos dos Estados soberanos como forma de garantir
a  universalização  das  regras  de  proteção  social,  fundadas,  sobretudo,  na
promoção da justiça social, da dignificação do trabalho humano e na promoção do
bem-estar social. 

No Brasil  a  OIT tem se  dedicado  a  erradicação  do  trabalho  infantil,  tráfico  de

pessoas  para  exploração  sexual  e  comercial,  a  igualdade  de  gênero  e  raça  sem

preconceito e nem discriminação, trabalho digno para os jovens, direitos das pessoas com

deficiência e portadora de HIV e a redução dos acidentes e doenças ocupacionais.
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2-SEGURANÇA DO TRABALHO E SEUS ASPECTOS LEGAIS.

O mundo vive em busca dramática pela produção em grande escala e com baixo

custo, em busca do poder econômico. Essas situações fazem-se do homem uma máquina

e é apenas visto como uma ferramenta de trabalho, esquecendo por partes que são seres

viventes e precisa nem que seja um pouco de dignidade. Em uma busca desenfreada

pelo o poder econômico trata essas pessoas sem nenhuma preocupação com sua saúde

em ambientes insalubres.

Sérgio Pinto Martins (2012, p. 33)

Estudos importantes  sobre  a  prevenção e reparação  da  saúde do  trabalhador

foram feitos por Bemardino Ramazzini, na Itália, na idade de Moderna, em 1700.

Escreveu o livro As doenças dos trabalhadores. O referido trabalho foi considerado

o texto básico da Medicina Preventiva até por volta do século XDL3 São dele os

aforismos “mais vale prevenir do que remediar’ e “todo trabalho toma-se perigoso

se praticado em excesso”.

 O  Tratado  de  Versalhes,  de  1919,  ao  criar  a  Organização  Internacional  do

Trabalho,  ''inclui  na  sua competência  a  proteção contra  os acidentes de trabalhos as

doenças profissionais, cujo os riscos devem ser eliminados, neutralizados ou reduzidos

por medidas apropriadas engenharia de segurança do trabalho''.  (ARNALDO, 2000, p.

388).

Fonte: Introdução à Engenharia de Segurança de Sistemas

Ricardo  Pereira  de  Matos,  fala  que  ''A relação  homem-máquina,  que  já  trouxe

enormes benefícios para a humanidade, também trouxe um grande número de vítimas,
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sejam elas os portadores de doenças incapacitantes ou aqueles cuja integridade física foi

atingida''.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) que, em seu Artigo 23 diz:

"Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas

e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego." (CHIBINSKI, 2011). 

2.1- Equipamentos de Proteção Individual – EPI

Os Equipamentos de Proteção Individual são equipamento que a empresa tem por

obrigação em fornecer para seus funcionários gratuitamente, a fim de resguardar a saúde

física desses funcionários.  O uso desses equipamentos não garante um não acidente ou

contagio em ambientes insalubre e sim neutraliza um possível  dano maior.  Claro que

apenas o uso dos equipamentos chamados de EPIs não irá solucionar todos os riscos

nesse ambiente. É uma junção desses equipamentos com o uso correto e o ambiente

laboral também esteja de acordo com as normas da legislação.

Na Constituição Federal 1988 diz em seu Art. 7º, inciso XXII 

Constituição Federal de 1988, procurando resguardar a força produtiva do
país,  em seu  art.  7º,  inciso  XXII,  cita  que  a  redução  dos  riscos  inerentes  ao
trabalho deverá ser efetivada por meio de normas de saúde, higiene e segurança
do trabalho, sendo este inciso contemplado nas 33 Normas Regulamentadoras
criadas até o presente momento. Cabendo a NR 06 a responsabilidade de inserir
os EPI’s como ferramenta de proteção ao trabalhador, (CLAÚDIA, 2009, p. 2)

 ''NR-6, considera-se Equipamento de Proteção Individual - EPI, todo dispositivo ou

produto,  de  uso  individual  utilizado  pelo  trabalhador,  destinado  à  proteção  de  riscos

suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho''. 

Apenas será obrigado o uso dos EPI'S quando não for possível eliminar por total os

riscos causados nesses ambientes insalubres, por exemplo quando os Equipamentos de

Proteção Coletiva – EPC não resultar a total proteção desses trabalhadores, tais como o

''enclausuramento  acústico  de fontes  de ruído,  a  ventilação dos locais  de  trabalho,  a

proteção de partes móveis de máquinas e equipamentos, a sinalização de segurança,

dentre outros' (EQUIPAMENTO EPC, 2017).  

O empregador não se exime de indenização caso aconteça algum acidente de

trabalho mesmo comprovando a entrega desses equipamentos os EPI's e o ambiente

esteja totalmente protegido com os Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC, pois é de

total responsabilidade do empregador a fiscalização e a garantia que esses equipamentos

estejam sendo usados corretamente.



17

Caso aconteça que o empregado não queira usar os equipamentos a empresa tem

por direito de dar uma advertência, suspensão e até mesmo de houver reincidência a

demissão por justa causa. 

Por  fim,  quanto  ao  Estado,  lhe  é  atribuída  a  tarefa  de  fiscalizar  de  maneira

precedente e continua, determinar multas e penalidades conforme inspeção do agente do

trabalho e proceder a interdição ou embargo do estabelecimento no caso de desacordo

com as normas regulamentadoras (NASCIMENTO, 1991). 

2.2 - Acidente de trabalho, prejuízo para todos

O não uso dos EPIS ou até mesmo o uso incorreto dos materiais de EPIS está

causando muito acidentes de trabalho que geram consequências traumáticas, deixando

por muitas vezes com invalidez ou até mesmo a morte. Acabando assim com o sonho de

toda uma família e crescimento profissional desse indivíduo. Deixando essa família com

uma ferida enorme e quase incurável, pois quando não vem a falecer essas pessoas fica

com alguma sequela seja ela física, mental ou emocional.

Segundo a Previdência Social equiparam-se também a acidente do trabalho:

I – o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja
contribuído diretamente para a morte do segurado, para perda ou redução da sua
capacidade  para  o  trabalho,  ou  que  tenha  produzido  lesão  que  exija  atenção
médica para a sua recuperação;

II  –  o  acidente  sofrido  pelo  segurado  no  local  e  horário  do  trabalho,  em
consequência de ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro
ou companheiro de trabalho; ofensa física intencional,  inclusive de terceiro, por
motivo de disputa relacionada com o trabalho; ato de imprudência, de negligência
ou de imperícia de terceiro, ou de companheiro de trabalho; ato de pessoa privada
do  uso  da  razão;  desabamento,  inundação,  incêndio  e  outros  casos  fortuitos
decorrentes de força maior;

III – a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício
de sua atividade;

IV  –  o  acidente  sofrido  pelo  segurado,  ainda  que  fora  do  local  e  horário  de
trabalho, na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da
empresa; na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar
prejuízo ou proporcionar proveito; em viagem a serviço da empresa, inclusive para
estudo,  quando  financiada  por  esta,  dentro  de  seus  planos  para  melhor
capacitação da mão de obra, independentemente do meio de locomoção utilizado,
inclusive veículo de propriedade do segurado; no percurso da residência para o
local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção,
inclusive veículo de propriedade do segurado. (Previdência Social, 2013)
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A não fiscalização e a inobservância do órgão custa aos cofres públicos milhões de

reais  em indenizações.  Pois como a fiscalização não é tão eficaz,  principalmente em

cidades menos desenvolvidas, as empresas tendem a relaxar e não se preocupar em si

manter dentro dos padrões.

 ''Estimativas do Conselho Nacional de Previdência Social indicam que a ausência

de  segurança  nos  ambientes  de  trabalho  no  Brasil  gerou,  em  2003,  um  custo  de

aproximadamente 32,8 bilhões de reais para o país''.

É preciso enfatizar que todos perdem com o acidente do trabalho: o empregado
acidentado e sua família, a empresa, o governo e, em última instância, toda a
sociedade.  Se  todos  amargam  prejuízos  visíveis  e  mensuráveis,  é  inevitável
concluir  que  investir  em  prevenção  proporciona  diversos  benefícios:  primeiro,
retorno  financeiro  para  o  empregador;  em segundo lugar,  reconhecimento  dos
trabalhadores pelo padrão ético da empresa; em terceiro, melhoria das contas da
Previdência  Social  e,  finalmente,  ganho  emocional  dos  empregados  que  se
sentem valorizados e respeitados. O Brasil obteve o lamentável título de campeão
mundial de acidentes do trabalho na década de 70 do século passado. (OLIVEIRA,
2014, p. 34).
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3-ASPECTOS GERAIS SOBRE A INSALUBRIDADE NA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA 
BRASILEIRA.

A palavra insalubre no nosso dicionário é conceituada como ''aquela que provoca

doenças''. O conceito legal de insalubre se dá no Art. 189 da CLT, onde diz que:

 Art.189. serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por

sua natureza,  condições ou métodos de trabalho,  exponham os empregados a

agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da

natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos s seus efeitos. 

Conforme Sérgio Pinto Martins (2004, p.274): 

Para caracterização da insalubridade é preciso: (a) exposição a agentes nocivos à
saúde do trabalhador; (b) que essa exposição seja acima dos limites de tolerância
fixados  em  razão  da  natureza  e  da  intensidade  do  agente  e  do  tempo  de
exposição, pois se a exposição estiver nos limites de tolerância, não há direito ao
adicional. A avaliação é feita de forma: (a) qualitativa: ruído, pressões hiperbáricas,
vibrações, poeiras; (b) quantitativas: frio, umidade, agentes biológicos.  

O conceito de insalubridade é explicado por Mara Camisassa (2012, p.3): 1ª parte

 “Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua
natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados à agentes
nocivos à saúde...”.  Os agentes nocivos à saúde podem ser de natureza física
(ruído,  pressões anormais,  calor,  frio,  dentre  outros),  química (gases,  vapores,
poeira, dentre outros) ou biológica (fungos, bactérias, parasitas, dentre outros). 2ª
parte: “... acima dos limites de tolerância...”. Limite de tolerância é concentração de
intensidade  máxima  ou  mínima,  relacionada  com  a  natureza  e  o  tempo  de
exposição ao agente, que não causará danos à saúde do trabalhador, durante sua
vida laboral. Ou seja, qualquer valor superior ao limite de tolerância caracterizará
atividade insalubre. 3ª parte: “... fixados em razão da natureza e da intensidade do
agente e do tempo de exposição aos efeitos...”. A caracterização atividades pode
ser feita de forma quantitativa ou qualitativa.

Segundo Gustavo Felipe (2010, p.02): ''A falta de condições saudáveis no ambiente

de trabalho acarreta problemas de saúde que desencadeiam a minoração da capacidade

laboral  do  indivíduo  atingindo  sua  remuneração,  prejudicando  a  renda  familiar  e

comprometendo seu desenvolvimento social''.

Para considerar um ambiente insalubre é necessário que as atividades ou riscos de

contágio estejam acima dos limites de tolerância regulamentado pela norma da NR-15.

Quando for caracterizado o ambiente de insalubre o empregador terá que fazer jus do

pagamento  de  adicional  de  insalubridade.  Sanados  esses  riscos  o  empregador  fica

desobrigado ao pagamento.

Com  intuitivo  de  melhoria  para  esses  trabalhadores  foi  criado  uma  norma

regulamentadora,  que  tem  por  obrigação  das  empresas  cumprirem.  Caso  não  haja

cumprimento dessa norma acarretará aos empregadores a aplicação da penalidade legal.
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As Normas Regulamentadoras - NR, relativas à segurança e medicina do trabalho,
são de observância obrigatória pelas empresas privadas e públicas e pelos órgãos
públicos da administração direta e indireta, bem como pelos órgãos dos Poderes
Legislativo e Judiciário, que possuam empregados regidos pela Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT.
O não cumprimento das disposições legais e regulamentares sobre segurança e
medicina  do  trabalho  acarretará  ao  empregador  a  aplicação  das  penalidades
previstas na legislação pertinente.
Constitui ato faltoso a recusa injustificada do empregado ao cumprimento de suas
obrigações com a segurança do trabalho.

A norma que regulamenta as atividades insalubres encontra-se indicadas na NR

15, da Portaria 3.214/78, do MT, a qual descreve os agentes químicos, físicos e biológicos

prejudiciais à saúde do empregado, e também seus limites de tolerância''. 

Na NR-15 fala que as Relações das atividades que envolvem agentes biológicos,
cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa. Insalubridade de grau
máximo Trabalho ou operações, em contato permanente com: - carnes, glândulas,
vísceras,  sangue,  ossos,  couros,  pelos  e  dejeções  de  animais  portadores  de
doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose); Insalubridade
de grau médio  Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes,
animais ou com material infecto contagiante, em: - contato em laboratórios, com
animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos;- resíduos de
animais deteriorados.

A contaminação por  agentes  biológicos é a mais perigosas,  pois  o  contato por

esses agentes acarreta em danos fatais para a pessoa contaminada

Para  Bernardino  Ramazzini  (1992,  p.66)  chamado  como  Pai  da  Medicina  do

Trabalho, em sua obra-prima datada de 1700, já fazia referência às doenças

dos coveiros:

"A plebe, nas suas paróquias, põe os seus mortos amontoados em promiscuidade,
dentro de grandes sepulcros; quando os coveiros descem a esses antros fétidos,
cheios de cadáveres semipútridos, para depositarem outros mortos que trazem,
expõem-se  a  perigosas  doenças,  como  febres  malignas,  morte  repentina,
caquexia, hidropisias, catarros sufocantes e outras doenças mais, muito graves;
apresentam face cadavérica e aspecto amarelado como quem vai trabalhar no
Inferno. Pode acreditar-se que a causa mais ativa e pior desses males pestíferos
está na descida ao sepulcro, pois, no seu interior, respira-se necessariamente uma
atmosfera pestilenta,  à  qual  se incorporam os espíritos animais (cuja  natureza
deve ser etérea), inabilitando-os para a sua função, isto é, para a manutenção de
toda a máquina vital."

3.1- A monetização dos riscos em ambiente laboral insalubre.

Como já citado anteriormente para que um ambiente de trabalho seja considerado

insalubre ele tem que está acima dos limites exigidos na CLT. Caso aconteça desses

limites  excederem  o  empregado  tem  direito  ao  adicional  de  insalubridade,  onde  é

calculado da seguinte forma: 

http://www.guiatrabalhista.com.br/clt.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/clt.htm
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A  CLT  no  Art.  192  elenca  as  porcentagens  de  adicionais  assegurados  ao
trabalhador exposto. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos
limites  de  tolerância  estabelecidos  pelo  Ministério  do  Trabalho,  assegura  a
percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte
por  cento)  e  10%  (dez  por  cento)  do  salário-mínimo  da  região,  segundo  se
classifiquem nos  graus  máximo,  médio  e  mínimo.  (Redação  dada  pela  Lei  nº
6.514, de 22.12.1977).

Para NOGUEIRA 91984, p.42)

A monetização do risco é um sistema de compensação pecuniária pelos riscos à
saúde  a  que  estão  sujeitos  determinados  trabalhadores.  Assim,  uma  vez
autorizado o trabalho sob condições insalubres, é devido ao trabalhador adicional
salarial, a fim de, por um lado, estimular as empresas a melhorarem as condições
de trabalho e, por outro, compensar, de certa forma, o trabalhador, pelos possíveis
danos à sua saúde. 

Grande é a repercussão a respeito de indenização por insalubridade, pois muitos

doutrinadores elencam que é a compra da saúde desses trabalhadores.

Ressalte-se  que  a  primeira  previsão  legal  da  monetização  do  risco  no
ordenamento jurídico brasileiro se deu em 1.940, com o Decreto-Lei 2.162, que
instituiu  o  adicional  de  insalubridade  sobre  o  salário  mínimo1  .  Vê-se  que  a
tendência de priorização da monetização do risco em detrimento da proteção da
saúde do trabalhador teve início na década de 40, considerada como o começo da
compra da saúde do trabalhador. Neste período as empresas passaram a levar em
conta  que se  mostrava  mais  compensatório  efetuar  o  pagamento  dos  devidos
adicionais, a promover melhorias nos ambientes de trabalho para neutralização ou
eliminação  da  insalubridade.  O  discurso  dos  empregadores,  órgãos
representantes das categorias e do Estado era no sentido incentivar o trabalhador
a  procurar  atividades  que  tivessem  seu  ganho  incrementado,  servindo  como
verdadeira  armadilha aos mesmos,  que teriam sua saúde debilitada.  A grande
justificativa  para  tais  campanhas  repousava  no  temor  que  os  empregadores
tinham do custo  que resultaria  a  modificação  nos  seus processos de trabalho
(SATO, 1994, p. 40).

Essa  indenização  que  é  paga  a  esses  empregados  por  se  arriscar  nesses

ambientes, seria uma forma de fazer com que o empregador tenha consciência dos riscos

à saúde desses funcionários, pois os gastos tendo com o pagamento desses adicionais é

bem  maior  que  mantêm  o  ambiente  de  acordo  as  normas  e  diminuir  tais  riscos  de

contaminação ou contato com agentes infecciosos.

Para Camile Simonin define o adicional de insalubridade

Neste sentido, Camille Simonin ao comentar sobre o adicional de insalubridade o
define como adicional do suicídio, pois encoraja o trabalhador a arriscar a saúde
em troca de um salário, mostrando-se contrário aos Princípios da Medicina e à
Declaração dos Direitos do Homem, concluindo que nenhuma consideração de
ordem  econômica  deverá  compelir  a  um  trabalho  que  implique  o  risco  de
comprometer a saúde de quem o realiza (NOGUEIRA, 1984, p. 42).  

Neste  sentido,  enfatiza  Sebastião  Geraldo  de  Oliveira  “o  direito  à  saúde  é

complemento imediato do direito à vida e não pode ser objeto de qualquer negociação, já

que se trata de direito fundamental indisponível, garantido pela Constituição da República

e pelos tratados internacionais ratificados pelo Brasil”.
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Sendo assim, o que se apresentaria como a opção mais ajustada, seria a adoção
de  uma  alternativa  em  que  o  empregador  fosse  compelido  a  adotar,
continuamente,  melhorias  no  meio  ambiente  laboral,  com atenção  prioritária  a
eliminação do agente agressor, naqueles trabalhos onde o risco fosse passível de
eliminação; aliada a redução da jornada para os trabalhadores em que o labor
exposto  a  agentes  insalubres  se  mostrasse  como  condição  indissociável  da
atividade, bem como a proibição de labor extraordinário em atividades nocivas a
integridade física e psicológica do obreiro. Atualmente, podem ser realizadas horas
extras  pelos  empregados  em  atividades  insalubres,  desde  que  observada  a
formalidade  do  artigo  60  da CLT,  que  dispõe  sobre  a  necessidade de  licença
prévia das autoridades competentes em matéria de higiene do trabalho e após os
devidos exames locais. CAMPAGNOLI, et MANDALOZZO, p. 10) 

A vida  é  o  bem mais  preciso,  protegida  pela  nossa  carta  magna  Constituição

Federal. A "venda" da saúde desse bem causa grande transtorno a esse indivíduo, as

vezes por ser leigo e também por necessidade. Os adicionais de insalubridade é nada

mais nada menos que o pagamento por se expor a riscos em ambientes laborais.

No entendimento de Silva (2005, p. 286) funcionam como “prestações positivas

proporcionadas  pelo  Estado  direta  ou  indiretamente,  enunciadas  em  normas

constitucionais, que possibilitam melhores condições de vida aos mais fracos direitos, que

tendem a realizar a igualização de situações sociais desiguais”. (SILVA, 2005, p.286 apud

CASAGRANDE, 2015 p. XX), 

O médico responsável para dizer que o ambiente é insalubre ou não é o Médico do

Trabalho ou Engenheiro do Trabalho registrado no Ministério de Trabalho e Emprego. As

empresa e os Sindicatos são responsáveis em requerer ao Ministério Público do Trabalho

a realização de perícia no estabelecimento para caracterizar se o ambiente é insalubre ou

perigo e delimitar seu grau, como diz no art. 195, §1º da CLT.

Art. 195 - A caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade,
segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia a cargo
de Médico do Trabalho ou Engenheiro do Trabalho, registrados no Ministério do
Trabalho.
§  1º  -  É  facultado  às  empresas  e  aos  sindicatos  das  categorias  profissionais
interessadas requererem ao Ministério  do Trabalho a realização de perícia  em
estabelecimento ou setor deste, com o objetivo de caracterizar e classificar ou
delimitar as atividades insalubres ou perigosas. 

Cessando a insalubridade com a neutralização ou eliminação total dos riscos nos

ambientes de trabalho o direito do emprego de receber o adicional cessará. 

A  eliminação  total  ou  a  diminuição  do  agente  insalubre  acontecerá  com  a

adequação de medidas de que deixe  o ambiente  de trabalho dentro  dos limites  de

tolerância e com a utilização correta de Equipamento de Proteção Individual (EPI).
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Para poder ter a eliminação ou a diminuição desses agentes insalubres, deve ser

feita a avaliação pericial pelo órgão competente, onde irá comprovar a existência desses

riscos.

Segundo o artigo 19 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, “acidente do trabalho

é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, ou pelo exercício do

trabalho do segurado especial, provocando lesão corporal ou perturbação funcional, de

caráter  temporário  ou  permanente”.Pode  causar  desde  um  simples  afastamento,  a

perda ou a redução da capacidade para o trabalho, até mesmo a morte do segurado. 
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4- MATADOUROS EM ALAGOAS.

''Em 2016 foram abatidas 29,67 milhões de cabeças de bovinos sob algum tipo de

serviço de inspeção sanitária. Houve queda de 3,2% em relação a 2015, representando

menos 982,83 mil cabeças de bovinos abatidas. (IBGE, 2016)

Para Marta Follain

O mercado da exploração de carne animal é um dos negócios mais lucrativos do
mundo. O Brasil  é o maior  exportador de carne do planeta e atualmente esse
“produto” brasileiro é vendido em mais de 150 países. No Brasil, o trabalho nessa
indústria tem maioria de imigrantes haitianos que chegam ao Acre e são enviados
para  várias  regiões do país,  geralmente  por  aceitarem baixos salários  ou por,
possivelmente, não estarem ainda legalizados, em sua maioria. 

Em  Alagoas  não  diferente  de  outros  estados  brasileiro  a  clandestinidade  de

matadouros é em sua grande maioria, e essa situação ocorre muito no interior do estado,

pois lá a fiscalização é precária e com a não punição faz com que continue sem qualquer

preocupação de regularização.

''Segundo a Adeal, 61 matadouros foram interditados ou destruídos pela fiscalização

desde 2011 para cá. No ano de 2008 eram 81 estabelecimentos clandestinos no Estado''

Entre os meses de junho e julho/2017, a ADEAL com a finalidade de atender uma

requisição  do  Ministério  Público  de  Alagoas,  fez  uma  vistoria  técnica  em  alguns

matadouros municipais do estado de Alagoas. 

Segundo a ADEAL, foram ao total 14 matadouros fiscalizados, são eles: Matadouros

Municipal de Ibateguara, Matadouros Municipal de Igreja Nova, Matadouro Municipal de

Maragogi, Matadouro Municipal de Palmeira dos Índios, Matadouro Municipal de Porto

Calvo,  Matadouro  Municipal  de  Quebrangulo,  Matadouro  Municipal  de  Santana  do

Mundaú, Matadouro Municipal de São José da Laje, Matadouro Municipal de São Miguel

dos Campos, Matadouros Municipal de Campo Alegre, Matadouros Municipal de Coruripe

e por último Matadouro Municipal de Colônia Leopoldina. 

Todos os 14 matadouros foram considerados clandestinos, pois não tinha nenhuma

licença para funcionamento, todos foram interditados pois não tinha nenhuma condição de

continuar em funcionamento, na conclusão desses relatórios os técnicos responsáveis

pela  fiscalização  deu  seu  parecer,  ''Tendo  visto  todas  essas  não  conformidades,  a

impossibilidade de adequação para que se cumpram o mínimo das normas sanitárias e os

graves riscos à saúde púbica por conta de toda situação, o SIE/ADEAL é de parecer que

o estabelecimento seja interditado definitivo''. 

Nesse relatório fala também da condição dos trabalhadores:
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A) não foram apresentados os Atestados de Saúde Ocupacional – ASO dos 
funcionários;
B) Funcionários apresentam-se com barbas crescidas, bigode e adorno;
C)  não  há  uniformes  adequados.  A  maioria  usa  as  próprias  roupas.  Alguns
permanecem descalços;
D) não há lava botas ou pias para que os funcionários realizem a higienização
adequadas;
E) os funcionários de acordo com seus procedimentos, não apresentam noções
mínimas  de  noções  de  higiene,  pois  nunca  receberam treinamentos  em Boas
Práticas de Fabricação Animais.
Fonte: ADEAL 2017

"A prática de abate clandestino é infração sanitária prevista na lei nº 6.608/2005,
regulamentada pelo Decreto nº 2.991/2005"

Há  ainda  no  país  pelo  menos  810  abatedouros  registrados  com  inspeção
municipal - isto é, o boi é comprado, abatido e consumido apenas no município.
Desses,  85,9%  estão  nas  mãos  de  Prefeituras  e  os  14,1%  restantes  com  a
iniciativa  privada.  Em  alguns  Estados,  o  número  de  matadouros  municipais
públicos é simplesmente a totalidade, caso de Alagoas. Ou quase a totalidade,
como em Pernambuco, onde apenas seis  de seus 129 matadouros locais  são
particulares,  e  no  Ceará,  com  117  estabelecimentos  municipais,  106  deles
atrelados a prefeituras. Adeal (2017) 

Esses matadouros a situação são precários, pois não existe nenhuma preocupação

na  higiene  desde  o  abate,  limpeza  até  a  comercialização  que  é  feita  totalmente  em

desacordo com as normas vigentes, não existe nenhuma preocupação com a higiene

nesses ambientes.

Os animais são abatidos sem seguir a norma de "abate humanitário'' que é definido

pela  Instrução  Normativa  Nº032,  publicada  em  2000  pelo  Ministério  da  Agricultura,

Pecuária  e  Abastecimento,  como:  o  conjunto  de  diretrizes  técnicas  e  científicas  que

garantam o bem-estar dos animais desde a recepção até a operação de sangria.

Com o início da FPI (irei falar no próximo capítulo) muitos matadouros em Alagoas

foram  fiscalizados,  chegando  lá  a  situação  é  totalmente  devastadora,  sem  nenhuma

licença  para  funcionamento.  Totalmente  fora  dos  padrões  exigidos  pela  vigilância

sanitária, com falta de um ambiente de trabalho saudável e totalmente insalubre, sem as

devidas condições exigidas pela legislação. 

“Os matadouros clandestinos estão pulverizados e não há como ter controle.

Muitos  deles  ficam saindo  de  um lugar  para  outro”,  Francisco  Tavares,  chefe  do

Núcleo Estadual de Inspeção, setor responsável pelo Serviço de Inspeção Estadual

(SIE) da Adeal.

E sem falar do perigo para o consumidor final, pois esses alimentos encontra-se

totalmente contaminado, não existe resfriamento dessas carnes, não existe cuidado no

transporte desde o matadouro até o ponto final para comercialização. 
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A população que consome a carne oriunda do matadouro da demandada. Dentre

as doenças, às quais ficam expostos estes consumidores (ou vítimas), ''estão a artrite

infecciosa,  carbúnculo  hemático,  coriza  gangrenosa,  encefalomielites  infecciosas,

enterites septicêmicas, linfangite ulcerosa, tuberculose, peripneumonia contagiosa, raiva e

pseudorraiva,  neurocisticercose,  leptospirose,  toxinfecção  alimentar  e  toxoplasmose’''.

(TORRES, 2008).

Constitui direito básico do consumidor, insculpido logo no primeiro dispositivo do

CDC (Lei 8.078/90) que trata da matéria, “a proteção da vida, saúde e segurança contra

os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados

perigosos ou nocivos” (artigo 6º, I).

Assim, está evidente que o abate de animais para fornecimento de alimentos à

população em condições medievais de higiene constitui uma ameaça grave e permanente

à saúde da população e uma afronta ao que é determinado pela Carta Magna Brasileira

de 1988, onde,  no seu Artigo 196 versa que “a saúde é direito de todos e dever  do

Estado”.  A  manutenção  dessa  situação  poderia,  devido  ao  potencial  desse  tipo  de

alimento de transmitir enfermidades, levar seus consumidores à morte.

Conforme legislação que versa sobre o funcionamento de estabelecimentos que

industrializam  e  processam  produtos  de  origem  animal,  trata-se,  portanto  de

estabelecimento de abate clandestino de animais de produção, ferindo o que determina o

art. 48 do Decreto N° 2.991/2005, combinado com o parágrafo 3º do art. 12 da Lei N°

6.608/2005 e com o art. 2°, inciso V, e art. 7° da Lei N° 7.889/1989.

4.1 - Insalubridade em Matadouros e a contaminação por agentes biológicos.

Os funcionários que trabalha em matadouros são classificados com graus máximo

de  contaminação,  ficam  sem  nenhuma  forma  de  equipamento  de  EPI,  com  contato

diretamente com sangue, secreções, tripas, vísceras e mucosas desses animais, o que

gera elevado risco de contaminação por inúmeras doenças (as temidas zoonoses), que

pode ser irreversível e até mesmo fatal. 

O homem e os animais são hospedeiros naturais desses parasitas, podendo ser

ambos contaminados por esses parasitas, segundo fala David Pereira (2006)

Zoonoses: doenças que são naturalmente transmitidas entre humanos e animais
vertebrados  podendo  dividir-se  em:
 • Anfixenose: doença que circula indiferentemente entre humanos e animais, isto
é, tanto os animais como os humanos funcionam como hospedeiros do agente.
 • Antropozoonose: doença primária de animais e que pode ser transmitida aos
humanos.  Ex.:  brucelose,  onde  os  humanos  são  infectados  acidentalmente.
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 • Zooantroponose: doença primária de humanos e que pode ser transmitida aos
animais.  Ex.:  no  Brasil  a  esquistossomose  mansoni  tem  os  humanos  como
principais  hospedeiros  e  alguns  animais  se  infectam  a  partir  de  nós.
Zoofílico:  artrópode  que  prefere  se  alimentar  sobre  animais

A NR36 norma regulamentadora Segurança e Saúde no Trabalho em Empresas de

abate e processamento de carnes e derivados, diz que:

36.1.1  O  objetivo  desta  Norma  é  estabelecer  os  requisitos  mínimos  para  a
avaliação,  controle  e  monitoramento  dos  riscos  existentes  nas  atividades
desenvolvidas  na  indústria  de  abate  e  processamento  de  carnes  e  derivados
destinados  ao  consumo  humano,  de  forma  a  garantir  permanentemente  a
segurança,  a  saúde  e  a  qualidade  de  vida  no  trabalho,  sem  prejuízo  da
observância  do  disposto  nos  demais  Normas  Regulamentadoras  -  NR  do
Ministério do Trabalho e Emprego. 

''É  o  percurso  feito  pelo  agente  biológico  a  partir  da  fonte  de exposição até  o

hospedeiro. O conhecimento do modo de transmissão do agente biológico manipulado é

de  fundamental  importância  para  a  aplicação  de  medidas  que  visem  conter  a

disseminação do patógeno''.

Foto: Waldson Costa/G1
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Nesses  matadouros  também  são  encontradas  menores  trabalhando  e  com

contatos com sangue, vísceras e mucosas, sem nenhum tipo de cuidado.

No art. 67 da Lei 8069/1990 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)

Versa sobre: 

Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de trabalho, aluno de
escola  técnica,  assistido  em entidade  governamental  ou  não-governamental,  é
vedado trabalho:
I - Noturno, realizado entre as vinte e duas horas de um dia e as cinco horas do
dia seguinte;
II - perigoso, Insalubre ou penoso;
III  - realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento
físico, psíquico, moral e social;
IV - Realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola

Apud Alice Monteiro de Barros, “A dificuldade econômica das famílias tem sido a

principal responsável pela exploração de que são vítimas os menores, desde a primeira

infância e nas mais variadas épocas da humanidade”. (BARROS, 2013, p.433) 

Isso se dá pela grande crise que vivemos nos dias atuais, a taxa de desemprego

que assola o Brasil.- ''Segundo o IBGE, no trimestre encerrado em junho de 2017, a taxa

de desemprego no Brasil  ficou em 13,0%. Este índice corresponde a 13,5 milhões de

brasileiros desempregados''. 

A Legislação Brasileira com a portaria 3214, define atividades insalubres, 08 de
junho de 1978, NR15, trata como agente biológico:

NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES 
15.1  São  consideradas  atividades  ou  operações  insalubres  as  que  se
desenvolvem: 15.1.1 Acima dos limites de tolerância previstos nos Anexos n.º 1, 2,
3, 5, 11 e 12; 15.1.2 (Revogado pela Portaria MTE n.º 3.751, de 23 de novembro
de 1990) 15.1.3. Nas atividades mencionadas nos Anexos n.º 6, 13 e 14; 15.1.4
Comprovadas através de laudo de inspeção do local de trabalho, constantes dos
Anexos n.º 7, 8, 9 e 10. 
15.1.5  Entende-se  por  “Limite  de  Tolerância”,  para  os  fins  desta  Norma,  a
concentração ou intensidade máxima ou mínima, relacionada com a natureza e o
tempo de exposição ao agente, que não causará danos à saúde do trabalhador,
durante a sua vida laboral.
 15.2 O exercício de trabalho em condições de insalubridade, de acordo com os
subitens  do  item  anterior,  assegura  ao  trabalhador  a  percepção  de  adicional,
incidente sobre o salário-mínimo da região, equivalente a: 
15.2.1 40% (quarenta por cento), para insalubridade de grau máximo; 
15.2.2 20% (vinte por cento), para insalubridade de grau médio; 
15.2.3 10% (dez por cento), para insalubridade de grau mínimo; 
15.3 no caso de incidência de mais de um fator de insalubridade, será apenas
considerado o de grau mais elevado,  para efeito  de acréscimo salarial,  sendo
vedada a percepção cumulativa. 
15.4 A eliminação ou neutralização da insalubridade determinará a cessação do
pagamento do adicional respectivo.
15.4.1 A eliminação ou neutralização da insalubridade deverá ocorrer: a) com a
adoção de medidas de ordem geral que conservem o ambiente de trabalho dentro
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dos  limites  de  tolerância;  b)  com  a  utilização  de  equipamento  de  proteção
individual. -

O contato permanente com esses agentes biológicos, traz grande risco à saúde

dessas pessoas, são mortalmente perigosos. Esses matadouros estão na escala de grau

máximo de insalubridade, onde o adicional de insalubridade é 40% em cima do valor do

salário-mínimo.

O contato direto com esses animais abatido gera doenças chegando à morte ''gera

o  perigo  de  contaminação  do  trabalhador  pelo  bacilo  da  tuberculose  bovina,

classicamente, pela via aérea, com lesão primária pulmonar, exatamente o quadro que

levou à morte o empregado''. (Tribunal Regional da 3ª região

Acompanhando voto da desembargadora Maria Laura Franco Lima de Faria, a 1ª

Turma do TRT-MG

"Não há dúvida, portanto, de que a conduta antijurídica do recorrente se manifesta
na  sua  omissão,  concorrendo,  assim,  para  o  evento  que  culminou  com  o
falecimento do recorrido. Diante de tal comportamento e do nexo de causalidade
entre este ato ilícito, o trabalho realizado e o dano, impõe-se condenar o agente
ao pagamento da reparação prevista nos artigos 7º ,  XXVIII , da Constituição da
República, 186 e 927 do Código Civil" - 

O  empregador  foi  condenado  a  pagar  uma  indenização  por  danos  morais  e

materiais depois que um funcionário com 27 anos morreu ocasionado pelo contato direito

com  esses  animas  e  no  laudo  médico  foi  constatado  que  a  morte  se  deu  por  tal

contaminação.

''A avaliação de risco de agentes biológicos considera critérios que permitem o

reconhecimento,  a  identificação  e  a  probabilidade  do  dano  decorrente  destes,

estabelecendo  a  sua  classificação  em  classes  de  risco  distintas  de  acordo  com  a

severidade dos danos'' (MINISTÉRIO DA SAÚDE p.9) 

A atuação do MPT e  tem também como objetivo  reprimir  qualquer  trabalho de

criança  e  adolescentes  e  para  exigir  que  as  pessoas  que  ali  trabalham  usem  os

equipamentos  EPI,  e  sejam  registrados  como  determina  Lei.  A  grande  maioria  dos

trabalhadores  não  tem  carteira  assinada,  pois  esses  matadouros  são  de  pequenos

empresários e por esses motivos a grande maioria trabalham com a família popularmente

chamados de (marchantes), e o MPT tenta resolver isso da esfera administrativa fazendo

um TAC - Termo de Ajustamento de Conduta, com ele é firmado algumas cláusulas para

serem cumpridas e assim tentar para não entrar no judiciário, pois quando um matadouro

é interditado outro matadouro é aberto em outro local ainda pior e as condições de higiene

são realmente piores.

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10726047/inciso-xxviii-do-artigo-7-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641213/artigo-7-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
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 A maioria das pessoas que estão nesses matadouros são pessoas que vai ao local

para  pegar  os  restos  do animal  que eram descartados e  que não serve  mais  e são

recolhidos por essas pessoas para sua própria alimentação e da sua família e até mesmo

para venda na feira.

Normalmente essa é a única renda desses trabalhadores, porém existem pessoas

que tem esse trabalho como complemento da renda e pegam os restos da fataria (dos

miúdos), para vender na feira e seria apenas uma forma de complementar renda, porém

existem muitas pessoas que a sua única renda é essa. 

4.2 - Transtornos psicológicos dos funcionários em matadouros.

A Redação ANDA – Agência de Notícias de Direitos Animais fala sobre um artigo 
que foi postado no site Texas Observer, falando sobre os transtornos psicológicos dos 
funcionários de matadouros no Estado dos Estados Unidos incluindo o transtorno de 
estresse pós-traumático (PTSD). (ANDA, 2017)

''Estas pessoas são contratadas para matar animais, como porcos e vacas, que

são animais gentis.  Realizar esta ação exige que elas se desconectem do que estão

fazendo e dos seres vivos que estão à sua frente''

Esses funcionários sofrem com tensões físicas e psicológicas e relata também que

há um acrescimento de sofrimento metal.

Amy Fitzgerald, professora de criminologia da Universidade de Windsor, Canadá,

fala que ''as comunidades com matadouros têm altos índices de criminalidade porque os

trabalhadores  estão  “dessensibilizados”  à  violência  que  cometem  e  testemunha  no

trabalho.  Esta  dessensibilização  é  então  refletida  no  seu  comportamento  fora  das

instalações''. (PTSD Journal,  2017)

Relatou  também  que  consequência  desses  transtornos  é  violência  doméstica,

isolamento social, ansiedade, abuso de drogas e álcool e PTSD.

Para Marta Follain

Um levantamento feito em 581 cidades americanas pela “Associação Americana
de Sociologia”, revelou que quanto maior o número de abatedouros numa região,
mais brigas, estupros,  roubos, violência doméstica e assassinatos acontecem -
crimes violentos chegam a crescer 130% (revista Superinteressante – 2008). Um
estudo  da  “Universidade  de  Windsor”,  Canadá,  feito  pela  criminologista  e
professora canadense Amy Fitzgerald em 2010, comprovou que crimes violentos
aumentam  quando  um  matadouro  é  instalado.  Segundo  Fitzgerald,  “não  é  a
natureza do trabalho repetitivo e perigoso, mas o ato de matar um animal” o que
causa o aumento da violência. Amy Fitzgerald argumenta que as “comunidades
com matadouros têm altos índices de criminalidade porque os trabalhadores estão
“dessensibilizados”  em  relação  à  violência  que  cometem  e  testemunham  no
trabalho. Esta dessensibilização é então refletida no seu comportamento fora das
instalações. ” 
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No Brasil, segundo o “Ministério da Previdência Social” no abate de aves e suínos,

há 3,41 vezes mais trabalhadores com problemas psicológicos do que na média entre

todos os demais trabalhadores de outros setores. Segundo levantamento do “Ministério

do  Trabalho”,  cerca  de  90  mil  pedidos  de  afastamento  foram  registrados  por  esses

trabalhadores entre janeiro de 2009 e setembro de 2011.

4.3- Fiscalização Preventiva Integrada – FPI

A Constituição Federal diz em seu Art. 225, diz que é dever do Poder Público e de

toda coletividade a defesa e a preservação do meio ambiente. Portanto, compete a todos

zelar pelo meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Ao Ministério Público, com advento da Carta Constitucional, mais precisamente em

seu Art. 129, inciso III, foi atribuída a missão de buscar, garantir e efetividade dos direitos

coletivos, individuais homogêneos e difuso, estando exatamente nessa categoria o direito

ao  meio  ambiente  ecologicamente  equilibrado,  podendo  utilizar-se  para  tanto,  dos

diversos instrumentos previstos em lei, em espécie destaque, do inquérito civil e da ação

civil pública.

A FPI - Fiscalização Preventiva Integrada tem coordenação geral pelo Ministério

Público  do  Estado  da  Bahia  teve  início  em 2002,  e  atua  juntamente  com os  órgãos

federais e estaduais de fiscalização ambiental  e também com as polícias e Ministério

Público Federal  -MPF e Ministério Público do Trabalho –MPT, seu principal  objetivo é

defesa da sociedade, do meio ambiente e da saúde na Bacia do São Francisco.

O  principal  objetivo  da  FPI  é  a  educação  e  prevenção,  pois  a  Bacia  do  São

Francisco  encontra-se  em  devastada  degradação,  isso  decorrente  de  construção  de
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empreendimento  das  áreas  de  agricultura,  mineração,  com  lançamento  de  esgotos

doméstico  e  industrial,  dentre  outras  degradações.  Pois  trata-se  de  um  programa

continuado e de caráter educativo e preventivo, seu objetivo geral é melhorar a qualidade

ambiental dos recursos naturais e qualidade de vida da população que ali habita, através

de ações integradas para conservação, buscando seu uso sustentável dos seus recursos

naturais.

Com isso, a FPI tenta fazer correções do que está em não conformidade com a

legislação,  observando e  tendo o  olhar  disciplinar  dos problemas detectados,  usando

medidas administrativas, civis e criminais para corrigir essas não conformidades. 

Mesmo  sendo  um  programa  de  conscientização  e  prevenção  com  ações

educativas,  o  não  atendimento  as  exigências  e  as  correções  detectados  nessas

inspeções,  é  implicado  na  lavratura  de  Notificações  e  Autos  de  Infrações,  conforme

legislação  de  cada  órgão,  podendo,  inclusive,  na  interdição  parcial  ou  total  do

empreendimento.  Os agentes  causadores dos danos serão chamados aos Ministérios

Público, para serem tomadas as devidas providências.

VI - ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

1 Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária de Alagoas – ADEAL
2 Batalhão de Polícia Ambiental – BPA
3 Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco – CBHSF
4 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/AL
5 Conselho Regional de Medicina Veterinária – CRMV/AL
6 Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM/AL
7 Fundação Nacional de Saúde – FUNASA
8 Fundação Nacional do Índio – FUNAI
9 Instituto  Brasileiro  de  Meio  Ambiente  e  dos  Recursos  Naturais

Renováveis – IBAMA/AL
10 Instituto de Preservação da Mata Atlântica – IPMA
11 Instituto do Meio Ambiente – IMA
12 Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN
13 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA
14 MARINHA DO BRASIL
15 Ministério Público do Trabalho – MPT
16 Ministério Público Estadual de Alagoas – MPE
17 Ministério Público Federal – MPF
18 Polícia Rodoviária Federal – PRF
19 Secretaria da Fazenda do Estado de Alagoas – SEFAZ
20 Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas – SESAU
21 Secretaria  de  Estado do Meio  Ambiente  e  dos Recursos Hídricos  –

SEMARH
Fonte:  relatório FPI ETAPA 7
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Na FPI, participam 21 (vinte e um) órgão federais e estaduais, buscando a proteção

do  meio  ambiente  natural,  colaborando  mutuamente  para  revitalização  da  Bacia

Hidrográfica do Rio São Francisco em Alagoas, cada órgão usa seu poder fiscalizador e

com  suas  atribuições  especificas  para  com  ações  integradas  de  fiscalização  nos

empreendimentos  com atividades com impactos no meio ambiente.

IV - ATIVIDADES DE CAMPO - Equipes e Respectivos Grupos de Alvos

Equipe 01 – Extração Mineral e Resíduos Sólidos
Equipe 02 – Produtos de Origem Animal
Equipe  03  –  Recursos  Hídricos  (Abastecimento  de  Água  e  Esgotamento
Sanitário)
Equipe 04 – Aquática (Pesca Predatória e Segurança no Transporte Fluvial)
Equipe 05 – Produtos Perigosos (Agrotóxicos e Med. Vet.)
Equipe 06 – Fauna
Equipe 07 – Centros de Saúde
Equipe 08 – Flora
Equipe 09 – Educação Ambiental
Equipe 10 – Comunidades Tradicionais 
Equipe 11 – Base - Coordenação e Comunicação
Fonte: relatório FPI - ETAPA 7 – Ministério Público Estadual

FONTE: Ministério Público Estadual

Em Alagoas a FPI teve início no ano de 2014 onde são realizadas 2 etapas por

ano, estamos na 7ª etapas, a 8ª etapa irá acontecer nos dia 19 de novembro até dia 03 de
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dezembro  de  2017,  porém  por  falta  de  verbas  a  data  foi  alterada  para  março/2018
(FISCALIZAÇÃOPREVENTIVA INTEGRADA – FPI)

Desde  o  início  das  fiscalizações  aqui  em  Alagoas  foram  fechados  alguns

matadouros,  em  situações  deploráveis,  sem  nenhum  tipo  de  higiene,  sem alvará  de

funcionamento, os funcionários sem carteira assinada, sem equipamentos de Proteção

Individual – EPI. Porém com os matadouros interditados outro logo em seguida é aberto

em situações piores.

A equipe responsável pela fiscalização em matadouro na fiscalização Preventiva

Integrada  é  a  equipe  2,  onde  lá  consta  os  ficais  da  ADEAL,  médicos  veterinários,

engenheiro do trabalho e etc.

Fonte: Equipe FPI - 2ª etapa – matadouro de Penedo – Ministério Público Estadual .

A equipe emite auto de infração, e os matadouros que foram encontrados foram

fechados em sua maioria foram interditados definitivamente,  pois  não tinha condições

para  adequações.  Porém os  órgãos  não  conseguem ter  controle,  pois  quando  um é

fechado aqui, logo se abre outro em um determinado local.

Com  o  passar  das  etapas  da  FPI  muitos  matadouros  sabendo  que  teria  a

fiscalização,  eram fechados antes  da equipe chegar  ao  local,  com isso  não estavam

conseguindo ter uma ação mais eficaz, assim sendo essa 8ª etapa a fiscalização será

feita  primeiro  nesses  matadouros,  para  assim  dar  tempo  de  pegar  todos  em

funcionamento.  A  fiscalização  da  equipe  2  da  etapa  8  da  Fiscalização  Preventiva

Integrada  da  Bacia  do  Rio  São  Francisco  aconteceria  na  primeira  semana  de
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novembro/2017, porém teve uma mudança por conta de verbas e assim ficou alterada

para março/2018. 

Com a notícia da chegada da FPI alguns donos de matadouros fecha bem antes e

quando a fiscalização chega no local  nada é encontrado ao não ser vestígios que ali

funcionava esses matadouros. 

A equipe assim chegando se surpresa conseguirá verificar com exatidão como se

encontra o local e verificar a forma que esses funcionários estão trabalhando.
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5- DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA- SUSTENDO OU MORTE?

A Dignidade da pessoa humana é um direito fundamental e consta na Constituição

de  88,  como um princípio  absoluto  no  Art.  1º   inciso  III.  ''Têm a  sua  fonte  ética  na

dignidade da pessoa humana os direitos, liberdades e garantias pessoais e os direitos

econômicos, sociais e culturais comuns a todas as pessoas''. (MIRANDA apud SIQUEIRA

CASTRO, p.174)

A interpretação  e  aplicação  desses  direitos  devem  ser  orientadas  por  alguns
princípios, dentre os quais, podem ser destacados: dignidade da pessoa humana
(CF, art. 1°, III); valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (CF, art. 1°, IV);
valorização do trabalho humano e justiça social  (CF, art.  170);  busca do pleno
emprego (CF, art.170, Vlll); e, primado do trabalho como base da ordem social (CF,
art. 193). Cunha Junior; Novelino (2012 p. 172.)

Plácido e Silva diz que:

“dignidade  é  a  palavra  derivada  do  latim  dignitas  (virtude,  honra,
consideração), em regra se entende a qualidade moral, que, possuída por uma
pessoa serve de base ao próprio respeito em que é tida: compreende-se também
como o próprio procedimento da pessoa pelo qual se faz merecedor do conceito
público; em sentido jurídico, também se estende como a dignidade a distinção ou
a  honraria  conferida  a  uma  pessoa,  consistente  em  cargo  ou  título  de  alta
graduação; no Direito Canônico, indica-se o benefício ou prerrogativa de um cargo
eclesiástico

A Constituição Federal de 1988 traz como fundamentos da República Federativa do

Brasil e consequentemente, do Estado Democrático de Direito, a dignidade da pessoa 

humana.

É o que dispõe o art. 1º, III da Constituição Federal:
“A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e
tem como fundamentos:
III – a dignidade da pessoa humana.”

Para vivermos temos que trabalhar, porém para trabalhar temos que ter vida, esses

trabalhadores estão fazendo isso, perdendo a vida nesses ambientes insalubre, como não

tem outra alternativa aceitam qualquer coisa. 

Código Civil em seus artigos 186 e 927 determinam que aquele que causar dano a

outrem fica obrigado a repará-lo, então esses proprietários tem por obrigação de reparar o

dano, para assim não continuar sem ser penalizado e com isso não continuar a cometer

tal dano.

Nesse contexto Chaves Camargo[7] afirmando que a

“[...]  pessoa  humana,  pela  condição  natural  de  ser,  com  sua  inteligência  e
possibilidade de exercício de sua liberdade, se destaca na natureza e diferencia

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=7830#_ftn7
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do ser irracional. Estas características expressam um valor e fazem do homem
não mais um mero existir, pois este domínio sobre a própria vida, sua superação, é
a raiz da dignidade humana. Assim, toda pessoa humana, pelo simples fato de
existir,  independentemente  de  sua  situação  social,  traz  na  sua  superioridade
racional a dignidade de todo ser.”

A dignidade da pessoa humana é um dos maiores direitos do ser humano, pois 
sem dignidade não temos nada.

Ela consta como um princípio legal e está legalmente proposta em nossa 
constituição Federal 1988. 
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6-Conclusão

 Conclui-se que é grave a situação desses trabalhadores nesses matadouros, pois

a todo tempo estão arriscando à saúde, integridade física e até mesmo a vida, sabe-se

que por muitas vezes não se trata de querer e sim por conta da grande necessidade pois

é  a  única  forma  de  ganhar  o  sustendo  de  sua  família,  a  grande  maioria  desses

empregados não tem nenhum vínculo empregatício ao que seja carteira assinada no que

diz as normas da CLT.

A falta de opção é a principal causa da aceitação dos funcionários dessas más

condições, a não oportunidade e a falta de esperança de um futuro digno é o grande

causador dessas pessoas se conformarem com isso que vivência.

Com a  crise  que  assola  o  Brasil  a  dificuldade  para  conseguir  um  emprego  é

enorme, isso falo para pessoas que tem no mínimo o ensino médio, imaginamos para

quem não tem nem o ensino fundamental, na grade maioria dos trabalhares que vivem

nesse  ambiente  são  pessoas  que  não  tiveram  a  oportunidade  de  um  ensino,  um

aprendizado digno, para ter o sustento de seus familiares, a única saída é aceitar as

condições miseráveis.

Não  podendo  exigir  nem  ao  mesmo  reclamar,  pois  se  não  existisse  esses

matadouros não teriam como ganhar dinheiro para sustentar suas famílias.

A situação é alarmante, os próprios funcionários desconhecem o grande risco que

estão correndo ou até trata com grande descaso.

Nota-se  a  grande  ignorância  em  sentido  do  que  acontece,  pois,  os  próprios

funcionários não se dar ao trabalho de ter cuidado no manuseio das carnes, com contato

com os animais mortos e com suas vísceras. Pois sabe-se que os animais podendo estar

com  alguma  doença  e  isso  é  negligenciado  e  sem  se  falar  dessas  carnes  estar

contaminado ir parar na mesa da população em geral.

O que mais foi surpreendente é o total descaso do próprio funcionário, pois nota-se

uma ignorância absurda por parte deles, essas pessoas em grande maioria dessas não

tem carteira de trabalhado assinada, vive em condições lamentáveis, não tem salário-

mínimo e aceitam qualquer dinheiro recebendo por dia trabalhado e com isso arrisca a

sua vida e sua integridade física nesses ambientes insalubres.

O contato com esses agentes biológicos é muito perigo, tanto que é classificado na

NR15 como agentes  de grau máximo de contaminação,  nessa mesma lista  estão os
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hospitais,  lixões e necrotério.  O grau máximo de perigo de contato desses agentes é

grande preocupação 

 Como a fiscalização é precária esses matadouros funcionam sem nenhuma forma

de preocupação com higiene e sem nenhum cuidado com esses trabalhadores, desde

crianças, mulheres, homens a idosos. 

A  grande  maioria  dos  funcionários  não  sabem  como  manusear  o  uso  dos

equipamentos  EPI,  necessitando  assim  um  treinamento.  A  legislação  diz  que  o

empregador  tem  a  obrigação  disponibilizar  gratuitamente  esses  equipamentos  e  de

fiscalizar  se  os  funcionários  estão  usando  corretamente,  o  não  uso  por  parte  dos

funcionários é uma falta grave, podendo o empregador aplicar uma advertência havendo

reincidência podendo até aplicar uma demissão por justa causa.

Os matadouros clandestinos em Alagoas infelizmente é uma prática comum, pois a

todo tempo são abertos novos matadouros e os órgão não conseguem acompanhar para

eliminar por total tal prática, uma situação de calamidade pública, pois esses ambientes

são totalmente insalubres e a falta de higiênica é lamentável.

Antigamente  os  abates  eram  feitos  a  pauladas  e  o  animal  era  pendurado  e

arrancado sua pele e as vísceras eram lavados no chão, porém com o passar dos tempos

esse processo mudou, e foram criadas normas para regulamentar essa prática, mesmo

depois de tal regulamentação muitos matadouros continua fazendo a mesma prática de

antigamente.

Cabe a esses órgãos uma ação mais eficaz e com mais intensidades, com a FPI

consegue-se ter uma ação mais severa, porém pouco efetiva, pois esses matadouros

quando são interditados outro se abre em um local diferente e normalmente em condições

piores das que foram interditados.

Precisa ter uma fiscalização mais severa, fazendo assim com que as empresas

tenham receio de não cumprir  tal  obrigação.  Precisa também de treinamento para os

funcionários mostrando as importâncias do uso desses equipamentos, em sua grande

maioria por total ignorância não usa esses equipamentos por não entender o real sentido

do uso, por muitas vezes a não cobrança da empresa para o uso faz com que esses

funcionários tratem com descaso e não entenda sua importância. Com a não utilização ou

até mesmo a utilização incorreta acarreta danos irretroativos. Causando assim um grande

prejuízo para o empregado acidentado, para o empregador e para o Estado. (OLIVEIRA,

2014).
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Segundo (OLIVEIRA, 2014, p. 33). 

É preciso enfatizar que todos perdem com o acidente do trabalho: o empregado
acidentado e sua família, a empresa, o governo e, em última instância, toda a
sociedade.  Se  todos  amargam  prejuízos  visíveis  e  mensuráveis,  é  inevitável
concluir  que  investir  em  prevenção  proporciona  diversos  benefícios:  primeiro,
retorno  financeiro  para  o  empregador;  em segundo lugar,  reconhecimento  dos
trabalhadores pelo padrão ético da empresa; em terceiro, melhoria das contas da
Previdência  Social  e,  finalmente,  ganho  emocional  dos  empregados  que  se
sentem valorizados e respeitados. 

Uma importante situação a ser observada é em relação aos maus empregadores

que  sejam  punidos  pelos  danos  causados  aos  seus  funcionários,  e  também  para  a

sociedade  em  si,  pois  são  consumidores  dos  alimentos  contaminado  e  também  são

responsáveis pelo sustento dessas pessoas que utilizam a Previdência Social. 
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